INFORMAČNÍ DOPIS K PŘIHLÁŠCE
Příměstský tábor 2021
Organizátor akce:
Lukoklub, z. s.
Místo konání:
Fara Hnidousy, Velvarská 1295, Kladno Švermov, Mapa fara Hnidousy
Termín tábora:
23.-27.08.2021
Doba provozu:
7:00 – 16:30 (je možné se domluvit)
Doprava:
vlastní do místa konání
Cena:
2 800 Kč – cena zahrnuje kompletní aktivity, vstupy a dopravu! Už neplatíte nic navíc 
Tábor je vhodný pro děti od 6 do 10 let (včetně předškolních).
Hlavní zázemí nám poskytne fara Hnidousy, kterou si pro tento účel pronajímáme. Je zde sociální zařízení, kuchyně,
prostory pro jídelnu, několik místností pro hraní her a pingpongový stůl.
Stravování zajištujeme vlastní 3x denně (svačina, oběd, svačina), včetně pitného režimu.
Na každý den máme připravený jiný program, který se bude realizován podle počtu dětí, věkového rozložení a aktuálního
počasí. Hlavní dopolední aktivity jsou směřovány ven ke sportovnímu programu za vhodného počasí.
Stěžejní je pro nás upevňovat mezi dětmi kolektivní a sociální návyky. Vše děláme společně a dětem pomáháme uplatnit
se v kolektivu.
Ze čtvrtka na pátek je možné dobrovolné přespání na faře. Zájemci se musí přihlásit nejpozději ve čtvrtek ráno!
Fotografie a aktivity z tábora můžete průběžně sledovat v naší skupině na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/496832990455861
Na co se můžete těšit?
lukostřelba, střelba z kuše, vrhací zbraně, střelba ze vzduchovky, kolektivní sporty (vybíjená, ringo), lanový park, deskové
hry, hry v přírodě, hry do klubovny, stavebnice, pink-ponk, kulečníček, fotbálek
Díky spolupráci ZŠ a MŠ Velvarská 1206 Kladno máme možnost využít školní hřiště a tělocvičnu za což děkujeme.
Není možné stihnout vše, ale snažíme se o pestrý rozsah aktivit.

Rámcový program
7:00 – 8:00
8:00 – 13:00

dopolední program
(svačina)

13:00 – 14:30 oběd a polední klid
14:30 – 15:00 odpolední program
15:00 – 16:30 vyzvedávání dětí
(svačina)

přebírání dětí, pink-ponk, fotbálek, mini kulečník, stavebnice
tradiční lukostřelba/vrhací zbraně (střelnice)
přesun pěšky
hry v lese
výlet Sletiště (dětské hřiště, lanový park)
přesun MHD
sportovní hry a soutěže (ringo, přehazovaná, soutěže družstev)
deskové hry, hry do klubovny, stavebnice
vyzvedávání dětní, program dle zájmu dětí

Dokumenty potřebné k převzetí dítěte na tábor
Přihláška:
Informační dopis:
Posudek o zdravotní způsobilosti:
Nástupní list
GDPR

Vyplněnou přihlášku zašlete na ludmila.babukova@seznam.cz
Pečlivě si ho prosím přečtěte před vyplněním přihlášky.
Posudek vyplňuje lékař a je platný 2 roky. Můžete použít i jiný podobný, platný
posudek např. ze školy v přírodě (kopii zašlete s přihláškou)
vyplňuje se při nástupu
vyplňuje se při nástupu

Základní vybavení dítěte na tábor:
- sportovní boty (sandále nejsou vhodná sportovní
obuv),
- přezůvky,
- sportovní oblečení (na teplé i chladné počasí),
- pláštěnka, pokrývka hlavy,
- láhev na pití,
- baťoh
- do lanového parku: pevnou obuv (ne sandále),
cyklistické rukavice – není nutností

- ve čtvrtek na přespání: karimatku, spacák, pyžamko,
hygienické potřeby, oblečení na další den

Kontakty
Ludmila Leontýna Babuková
ludmila.babukova@seznam.cz
736 769 184
www.lukoklub.cz

Stránka 1|1

