Stanování na Horkách 2020
Tábor plný her 3.8. – 8.8.2020

Sraz 3.8.2020 15.00 – 15.30 u hasičské zbrojnice Bříství

Stanování je určeno pro všechny děti od 6-15 ti let. Dozor nad vašimi ratolestmi vykonává parta zodpovědných
lidí, kteří mají zkušenosti a úžasný vztah s dětmi, 24 hodin denně vykonávají dohled nad fungováním tábora a
vytvářejí pro ně ty nejlepší podmínky.
O naše hladová bříška se starají kuchařky, jejichž pokrmy sklízí úspěch a někteří strávníci si jdou i přidat.
Jestliže vaše dítě bere jakékoliv léky či má nějaká omezení, co se týče např. sportovních aktivit apod., v táboře
je 24 hodin denně po celou dobu pobytu naše kvalifikovaná zdravotnice, která se postará o každého.
Program

Každodenní rozvrh tábora

3.8.2020 – seznamovací hry, rozdělení do týmů

1) budíček

07.3o hod.

4.8.2020 – hry, noční bojovka

2) rozcvička, hygiena, snídaně

do 08.3o hod.

5.8.2020 – pěší výlet do Mračenic a na kapličku,
táborák

3) dopolední program

09.oo – 12.oo hod.

4) oběd

12.oo – 12.3o hod.

6.8.2020 – hry, nocování mimo tábor

5) polední pauza

12.3o – 13.3o hod.

7.8.2020 – ukázky hasičů, diskotéka

5) odpolední program

od 13.3o hod.

8.8.2020 – vyhodnocení a ukončení 10- 12.00
hod na Horkách

6) svačina

15.oo – 15.3o hod.

7) večerní program

15.3o – 17.30.oo hod.

Doplňkový program – koupání v požární
nádrži, zábavné soutěže s překvapením,
hledání pokladu, práce s hasičskou technikou,
střelba ze vzduchovky, lanová dráha a další.

8) večeře

17.3o – 18.oo hod.

9) noční program

18.oo – 22.oo hod.

10) večerka (někdy prodloužená)

22.oo hod.

Na základě zkušeností jsme se rozhodli NEPOVOLIT POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ V
CELÉM PRŮBĚHU TÁBORA.
Rozhodně nechceme bránit kontaktu s vašimi dětmi, a tak pro nutné vzkazy je možné použít uvedené kontakty
vedení tábora.
Info: M.Nečková(603 107 637).
Účastnický poplatek ve výši 1.000,- Kč je nutné uhradit do 15.7.2020
Přihlášky do 15.7.2020 – M. Nečková 603 107 637

