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Základní informace letní tábor 2017 STROJ ČASU:

Termín:

1.7. – 15.7. 2017 – pro 1. až 7. třídu ZŠ

Start: 

V sobotu 1.7. odjezd společně přímo z Brna. Sraz bude v 10:30 na parkovišti před Zemským archívem
(naproti Campus Square).

Ukončení: 

V pátek 14.7. zveme všechny rodiče na tábořiště od 15:00. Ukážeme vám vše, co jsme 14 dní dělali, 
nachystáme táborák a děláme si krásný společný večer. Pokud budete chtít můžete přespat do 
soboty, pokud ne, můžete odjet večer. 

Místo: 

Letní tábor proběhne v táboře 64.PTO Lorien v Dolní Libochové (u Křižanova, Bojanov). Spaní v týpí
chybět nebude.

Ubytování: 

Podsadové stany s pevnou podlahou pro dvě děti.

Cena letního tábora:

-      základní cena 4.100 Kč
- Pro další sourozence 3.600 Kč

Cena zahrnuje: tábořiště, kompletní stravování 5x denně, pitný režim, odborný dohled, kvalifikované
instruktory,  základní  zdravotnickou péči,  drobné odměny,  veškerý materiál  potřebný k  aktivitám,
včetně tvořivých dílen.
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Cenu tábora můžete uplatnit u svého zaměstnavatele, vystavíme vám potvrzení o účasti Vašeho 
dítěte na letním táboře.

Platba: 

a) hotově – Petr Coufal, Gabriela Pařilová, Milan Pařil

b) převodem – účet máme otevřen v Raiffeisenbank 

- číslo účtu: 13037611 / 5500 

 - variabilní symbol: datum narození dítěte

Náplň: 

Kamarádi, příroda, spaní v Týpí, vaření na ohni, koupání, spousta her, tábornické práce a dovednosti,
noční  hlídky  a  hry.  Nízká  lana,  střelba  z  luku  a  airsoftových  zbraní,  tvořivé  dílny,  celotáborová
motivační hra. Na závěr Indiánská sauna.

Co si vzít s sebou na tábor STROJ ČASU?

- spací pytel, karimatku, deku jako prostěradlo
- hygienické potřeby, ručník, osušku 
- oblečení do tepla i zimy,(dlouhé kalhoty, kraťasy, tepláky, málo promokavá větrovka) spodní 

prádlo, teplé prádlo, spací úbor, kapesníky alespoň dva páry bot- doporučujeme kvalitní 
sportovní obuv, sandály, holínky, pláštěnku 

- pokrývka hlavy proti slunci, plavky (pro neplavce kruh nebo rukávky), šátek, baterku na 
svícení si ve stanu a náhradní baterie

- plátěný sáček na špinavé prádlo
- repelent, opalovací krám (vyšší ochranný faktor), role toaletního papíru   
- oblíbená hračka, knížka, hudební nástroj
- dopisní papíry + obálky se známkami a předepsanými adresami
- malý batoh na výpravy 30-40l, plastovou láhev na pití (1l)
- ešus, hrníček (plecháček), příbor
- kapesné na osobní potřeby (dle uvážení)

Spoustu dobré nálady  
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Táborový řád : 

1. Denní program začíná budíčkem. Táborníci se vhodně obléknou dle počasí a těší se na 
rozcvičku :-)

2. V případě slunečného počasí si pověsí spací pytel na stan k provětrání. Všichni vykonají ranní 
hygienu.

3. Na společnou snídani se přesouváme do jídelny.
4. Dopolední program- hry, aktivity do CTH
5. Oběd je opět společný, po obědě je odpolední klid, ve kterém se mohou táborníci zapojit do 

tvořivých dílen
6. Odpolední program je obdobný jako dopolední. V průběhu celého dne je dohlíženo na pitný 

režim.
7. Po večeři zpravidla sedíme u ohně, zpíváme a hrajeme menší hry. V průběhu tábora je 

zařazeno několik nočních aktivit.
8. Po vykonání hygieny začíná večerka. Na spaní si bere každý připravený oděv. Nesmí spát v 

prádle, ve kterém byl celý den. Až do budíčku se dodržuje noční klid. Je přísně zakázáno 
navštěvovat cizí stany.

9. Noční hlídku tvoří dvojice táborníků. Chovají se tiše, procházejí areálem tábora a v případě 
nebezpečí uvědomí určený dozor.

 Obecná ustanovení :  

 Jídlo mají táborníci 5x denně. Ve stanu se nesmí přechovávat jídlo, které se může zkazit.
 Je přísně zakázáno přechovávat a užívat alkoholické nápoje, omamné látky … 
 Ve stanech se smí používat pouze baterka, ne svíčky a jakýkoliv otevřený oheň.  
 Táborník se nesmí pohybovat mimo areál tábořiště bez svolení vedoucího.
 Při závažném porušení táborového řádu musí táborník opustit tábor bez nároku na finanční 

náhradu.

 Další info: 

Petr Coufal (hlavní vedoucí) tel: 724 712 081 email: coufal81@gmail.com  

Ing. Milan Pařil tel: 724 710 005 email: mparil@email.cz

Mgr. Gabriela Pařilová tel: 602 590 955 email: pargabi@seznam.cz
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