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Stanový tábor - Po stopách perské královny

Fotky a video z tábora

Fotky zde

Prezentace zde

1. - 9. července plánujeme stanový tábor Laviny. Letošní téma je Po stopách perské královny. Oproti
minulému roku bude tábor o jeden den delší (začneme už v pátek 1. července). Místo je stejné jako vloni.

INFORMACE O ODJEZDU
Na tábořiště pojedeme osobními auty (pokud můžete pomoci s odvozem, budeme rádi – prosím dejte nám
ještě vědět)

Sraz v 8:30 hodin před sborem Církve bratrské v Horní Krupé

Odjezd na tábořiště v 9:00 hodin

Každé dítě pod 150 cm potřebuje podsedák

 

POZVÁNKA
Srdečně bychom Vás chtěli už teď pozvat na nedělní shromáždění dne 10. 7. od 9:00 hodin do sboru Církve
bratrské v Horní Krupé, kde bychom rádi prezentovali zážitky z tábora a zahráli scénku, kterou se
hodláme naučit na táboře. 

 

Tábořiště:
Tábořiště se nachází uprostřed lesa v romantickém prostředí staré
vytěžené pískovny. Jeho poloha na mapě: najdete jej asi 10 km západně
a trošku na sever od města Dačice v Jižních Čechách v okrese
Jindřichův Hradec. Leží zhruba uprostřed mezi dvěma vesničkami –
Radlicemi a Lipnicí, pod kopcem Přední. Ve vzdálenosti do 20 minut
chůze je Novodvorský rybník, ve kterém je možné se za pěkného počasí
koupat.

Na tábořišti je k dispozici třináct stanů s podsadami (každý pro dvě děti) doplněných několika (až osmi)
stany typu Sahara (každý pro tři až čtyři děti nebo vedoucí) plus ještě jeden až tři netypizované stany.
Kuchyň s velkými zděnými kamny umístěná ve stanovém hangáru 6x6 metrů, nádobím na vaření a
„tábornickou kuchyňskou linkou“. Další stanový hangár 9x6 metrů, umístěný vedle kuchyně, slouží jako
jídelna a také pro různá setkání. Sprcha s teplou vodou (koupelnová kamna na dřevo).

Typický táborový den:
budíček, rozcvička, snídaně●

ranní zamyšlení●

http://cb.cz/horni.krupa/lavina/galerie?p=Po+stop%E1ch+persk%E9+kr%E1lovny+Ester
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/galerie?p=Po+stop%E1ch+persk%E9+kr%E1lovny+Ester
http://www.youtube.com/user/milosmatejicka#p/a/u/0/lV3dBKLaDgA
http://www.youtube.com/user/milosmatejicka#p/a/u/0/lV3dBKLaDgA
http://maps.google.cz/maps?q=49.113871,15.323512&amp;num=1&amp;t=h&amp;sll=49.112029,15.322924&amp;sspn=0.031013,0.079222&amp;hl=cs&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=49.113265,15.325842&amp;spn=0.031012,0.079222&amp;z=14
http://maps.google.cz/maps?q=49.113871,15.323512&amp;num=1&amp;t=h&amp;sll=49.112029,15.322924&amp;sspn=0.031013,0.079222&amp;hl=cs&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=49.113265,15.325842&amp;spn=0.031012,0.079222&amp;z=14
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dopolední zaměstnání (úklid, příprava dřeva)●

duchovní program, písničky●

oběd, odpolední klid●

odpolední hra●

kroužky (umělecké, sportovní)●

večeře●

večerní program, vyhodnocení dne, večerka●

noční hlídky●

Co tě čeká:
Spaní ve stanu s podsadou, hry, biblické příběhy, rozcvičky, služby v kuchyni, noční hlídky, vyrábění
nejrůznějších výrobků, písničky a táborové ohně. Výlet do okolí a hlavně spoustu zábavy snad i
neopakovatelné zážitky.

Cena:
1200, - Kč pro členy DU a 1300, - Kč pro nečleny. Pokud na tábor jedou sourozenci, tak je pro ně
připravena sleva 50,- Kč na osobu.

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 31. 5. 2011.

Ke stažení:

Seznam věcí na tábor + informace pro přihlášené  (aktualizováno 17.6. )

Přihláška na tábor

Nástupní list dítěte, který je potřeba odevzdat v den nástupu na tábor

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - nutno mít vyplněno lékařem, stačí jedno na všechny pobyty,
kterých se dítě v létě účastní (maximálně 12 měsíců staré).

Tábor pořádá dětský klub Lavina a všechny děti jsou na táboře pojištěné.

Na fotky a videa z předchozích táborů je možné se podívat v naší  galerii.

http://cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/letni-tabor-radlice.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/letni-tabor-radlice.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/prihlaska_tabor_2011.doc
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/prihlaska_tabor_2011.doc
http://www.cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/nastupni-list-ditete.doc
http://www.cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/nastupni-list-ditete.doc
http://www.cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete.doc
http://www.cb.cz/horni.krupa/lavina/doc/leto_11/posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete.doc
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