Informace k jarnímu táboru
Lužické hory - Seleška 2019
Organizátor: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Poplatek:

1.450,- Kč

– platí se převodem na účet číslo 3737411 / 0710 u České národní banky, kde jako
variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí
přihlášky a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.
– zahrnuje veškeré náklady jako ubytování, strava, doprava včetně doprovodného
vozidla, drobné ceny a materiál, pedagogický a zdravotní dozor, dopravu do Liberce
a návštěvu bazénu v Liberci.
– platbu tábora je nutné provést nejpozději do středy 20. února 2019

Hlavní vedoucí:

Jaroslav Černý (tel: 475 210 861, mobil 777 803 983, e-mail: cerny@ddmul.cz).

Odjezd:

sraz je v neděli 10. března 2019 v 11:00 na hlavním vlakovém nádraží v Ústí n. L. –
vlak odjíždí v 11:27.

Příjezd:

v pátek 15. března 2019 vlakem v 16:32 hod. na hlavní vlakové nádraží v Ústí n. L.

VĚTŠINA ZAVAZADEL BUDE Z ÚSTÍ NAD LABEM ODVEZENA AUTEM – DĚTI AŤ MAJÍ MALÝ BATŮŽEK NA CESTU

Stravování: 5x denně, začíná se první den večeří a končí v den odjezdu obědem.
Program:
Základna v osadě Seleška v Lužických horách patři junákům z Liberce. Jedná se o větší
objekt, který slouží k ubytovávání prakticky výhradně dětských a mládežnických skupin. Jeho
atraktivní poloha a vybavenost jsou na velmi dobré úrovni. Spí se na postelích s nutností vlastního
prostěradla a spacího pytle. Blízké lesy a kopce nabízí ideální prostor pro nepřeberné množství her a
výletů. Táborový program bude zaměřen především na rekreaci a pohyb v přírodě, soutěže a hry.
Děti budou rozděleny do soutěžních družin a utkají se ve vědomostních, dovednostních i zábavných
hrách, v příp. dobrých sněhových podmínek, v které v horách věříme, je samozřejmostí bobování a
netradiční zimní olympiáda. Chystáme i projekci, turnaje v deskových hrách a večerní zábavné
programy.
Doporučený seznam věcí:
zimní oblečení a obuv do přírody, náhradní obuv, tepláková
souprava, spodní prádlo, trička, ponožky, kapesníky, 2x svetr nebo mikina, oteplováky, kvalitní
bundu, zimní doplňky (šála, rukavice, čepice), ručník, PLAVKY, přezůvky!, SPACÁK a
PROSTĚRADLO na postel, hygienické potřeby (kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, šampón). Příp. boby
nebo ježdík. Seznam věcí je pouze orientační, každý musí znát své osobní potřeby, ale tahat
zbytečné věci nedoporučujeme. Vezměte si s sebou klidně, karty, kapesní šachy apod. Další hry
vezeme my!

Nedoporučujeme vozit s sebou cenné věci a mobilní telefony!!! Upozorňujeme rodiče, že neneseme
odpovědnost za jejich případnou ztrátu. Pro telefonní spojení využijte mobil vedoucího tábora.
Kapesné: stačí max. 100,- Kč.Dále si vezměte s sebou drobné sladkosti, a na cestu svačinu a láhev
s pitím.
Přihlášky: Podávejte online na www.ddmul.cz nejdéle do 20. 2. 2019, platba musí proběhnout do
stejného data! Naplní-li se kapacita tábora před tímto datem, bude ukončen nábor nových zájemců.
Další informace: Pokud budete chtít dítěti dát s sebou boby, ježdík apod., napište nám zprávu na email. Stejně tak nám sdělte jakékoliv další důležité informace a přání, na něž nebylo místo
v přihlášce.

Před nástupem do vlaku je potřeba odevzdat:
- prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
- průkaz pojištěnce dítěte (pokud nemáme kopii)
- pokud nebylo odevzdáno s přihláškou, tak potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci ne starší než 2 roky od vystavení
- dále lze v nadepsané obálce odevzdat kapesné pro děti vedoucím na nádraží – doporučujeme!
Ručíme tak za něj a nemůže se stát, že by jej tedy dítě ztratilo.

