INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 26.7.- 30.7. (8.00-15.00)
Vedoucí tábora: Veronika Jiráčková, tel. 737 835 481
spolupracovnice: Lucie Párová, Aneta Jiráčková
CENA: 1200,-Kč (obědy, pojištění, program) + příspěvek obce Opatov
Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška.
OBĚDY: 2x vaří Opatovská hospoda, 2x vaříme sami, 1x oběd na výletě
S SEBOU NA TÁBOR: BATOH, 2 svačiny (dopolední, odpolední), láhev s pitím na celý den,
sportovní oblečení, které nevadí když se zničí, dobré boty- tenisky i sandále, pláštěnka, věci
na převlečení, kapesníky (NEBUDEME MÍT ZÁCHOD, jenom “lesní”, takže být připraven na
vše :D) program bude probíhat venku, převážně v lese (i za mírně nepříznivého počasí),
roušku, ešus na jídlo (kdo má).
VÝLET (ČT): Batoh se svačinou a pitím, sportovní oblečení + na převlečení, kapesné,
PROTISKLUZOVÉ PONOŽKY DO JUMPPARKU (možnost zakoupit přímo tam za 129,-)
bez nich nebude možný vstup na trampolíny, průkazka na vlak (kdo má).
Návrat kolem 17 h, v případě změny dáme vědět.
PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ: u přihlášení na celý týden se do 3 dnů absence peníze nevrací,
za 4 dny se vrací 240,- Kč, za celý týden 300,- Kč.
V případě nemoci je během tábora potřeba dítě omluvit u V. Jiráčkové.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ - Sraz v 8.00 na fotbalovém hřišti - základní instrukce, antigenní test
rozdělení do družstev, PŘEKVAPENÍ, přesun do lesa, stavba základny, oběd v lese
(kuřecí vývar s písmenky a kuřecí směs s rýží), soutěže, vytváření vlajky
ÚTERÝ - Sraz 8.00 nad mostem u pošty ->odchod spolu do lesa, soutěže, vaření
oběda, běhací a logické hry
STŘEDA - Sraz 8.00 nad mostem u pošty, odchod do lesa, hry, soutěže, oběd v lese
(frankfurtská polévka a buchtičky s krémem), maskování
ČTVRTEK- VÝLET Olomouc- Sraz cca 6.45 na vlakovém nádr. Opatov (odjezd 7:03)
● Lasermania, Jump Family
● Oběd v restauraci (kuřízek s hranolkami)
● Když zbyde čas, hry v parku
● Odjezd 15:20, předpokládaný příjezd 16:51 vlakem do Opatova
PÁTEK - Sraz 8.00 nad mostem, úklid tábora, šipkovaná, sladké překvapení,
opékání buřtů, chlebů, rohlíků…, Blátohry (v případě že bude bláto :D ), rozloučení
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

