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Tábor se koná v Oderských vrších v katastru obce Radkov,, která leží na cestě
cest mezi městy
Opava – Melč – Vítkov. K ubytování slouží stany typu Osada na dřevěných
d
ných podsadách
vybavených molitanovými lehátky.
lehátky K dispozici jsou karimatky a spací pytle (15
( ks jako
přistýlka nebo náhrada).. Tábor má polní kuchyň,
kuchy , suché WC, vlastní zdroj tekoucí studené a
teplé vody, vytápěnou
nou jídelnu s pevnou střechou,
st echou, základní sportovní vybavení a školeného
zdravotníka.
Hlavní náplní tábora je celotáborová hra a výpomoc dětí
d při zabezpečování
čování denního
provozu tábora. Např. nákupy v obchodech, příprava dřeva pro kuchyň,, služby v kuchyni a
příprava her.
Možnost koupání v řece
ece Moravici. Na vlastním přírodním
p
hřišti
išti se hraje odbíjená, ringo,
kopaná a badminton. Na louce za tábořištěm
tábo
pak skupinové táborové hry.
Turistické výlety do blízkého okolí jsou nedílnou součástí
sou
tábora.
Strava 5x denně je připravovaná
ipravovaná také za pomoci dětí v táborové kuchyni.
Zdravotní péči zajišťuje školený zdravotník.
zdravotník V případě nutnosti lékařského
řského ošetření
ošet
je
zajištěnn odvoz táborovým vozidlem do nemocnice Opava nebo lékař Vítkov.
Podrobné vyúčtování
tování nákladů
nákl
obdrží každý účastník po skončení
čení tábora.
V případě kratšího pobytu dítěte
dít na tábořee se vrací pouze náklady na jídlo.
Režijní náklady (traktory, autobus apod.) se musí uhradit.
Přístup k táboru:
Autem nejlépe po trase Opava (Hradec nad Moravicí) → Melč →Radkov.
Radkov.
Autobusem z Opavy na Vítkov - přes Radkov. Z Ostravy i vlakem do Opavy
Z Radkova pak pro všechny - pěšky po modré značce směrr Žabí údolí a asi 1,5 km
po šotolinové cestě,, která bude značena.
zna
Žádáme rodičee o dodržování tohoto postupu, ať nemáme problémy s lesní správou LČR.
Adresa tábora:

LT VATRA
Jméno a příjmení
747 83 Radkov u Vítkova
00

Odjezd na tábor je autobusem 1.7.2020 v 8 hod. od nádraží ČD
D Ostrava - Vítkovice.
30
00
Příjezd z tábora tamtéž - 18.7.20
.7.2020 okolo 12 až 13 hod před
ed nádraží O-Vítkovice.
O
Schůzka s rodiči se pro nízkou účast
ú
v minulých létech nekoná. Účast
ast byla jen 2-3 rodiče.
Zájemci o podrobnější
jší informace je obdrží od vedoucího na telefonu 606 52 52 82,
milan.domin@seznam.cz,, 608 48 48 58 kakajko@gmail.com nebo www.vatra.wz.cz.
www.vatra.wz.cz
Je možná i osobní schůzka.

TÁBOROVÝ ŘÁD

Všichni účastníci
astníci tábora jsou povinni dodržovat obecně
obecn platné ustanovení občanského
anského zákoníku.
Všichni účastníci
astníci tábora jsou povinni dodržovat denní režim a pokynů
pokyn vedoucího tábora, nebo jím pov
pověřených
družinových vedoucích

Povinnosti vedoucího
Vedoucí družin jsou povinni se seznámit se zdravotním stavem svých svěřenců
sv
podle výpisu ze zdravotní karty
dítěte. Nesmí mu zadávat úkoly v rozporu s jeho zdravotním stavem. Vedoucí jee povinen před
př započetím
sportovní, nebo pracovní činnosti
innosti přihlédnout k jeho okamžitému zdravotnímu stavu. Před
řed započetím
zapo
sportovní
činnosti děti poučit
it o základních požadavcích na činnost, seznámit je se základními pravidly, informovat je o
případných rizicích a vykonávat při
ři této činnosti nad dětmi dozor. Sportovat pouze naa vhodné ploše, dbát na
pořádek a přiměřenou kázeň.
Před započetím pracovní činnosti
innosti děti poučit
pou o základních požadavcích na činnost,
innost, seznámit je s bezpečnými
pracovními postupy a práci přidělovat
ělovat s ohledem na duševní a fyzickou vyspělost dětí. Při
ři plnění
pln zadaných úkolů
na děti dohlížet a zabránit tak případným
řípadným mimořádným
mimo
událostem. Dbát na pořádek,
ádek, používat pouze
zkontrolované a nepoškozené nářadí.
řadí. Po ukončení
ukon
práce uložit používané nářadí
adí do stojanu, nebo police.

Povinnosti dětí
Drobné úrazy a zdravotní
otní potíže ihned hlaste svému vedoucímu, nebo táborovému zdravotníkovi. Pozor na
klíšťata, přítulná divoká či uhynulá zvířata,
ata, neznámé lesní plody. Pohybujete se v neznámém prost
prostředí.
Ve stanech udržujte po celý den pořádek.
Ve stanu nic neupravujeme. Mokré šaty a obuv odevzdejte sušení v kuchyni. Do jiných stanů
stan vstupujte jako
hosté, pouze se svolením jeho uživatelů.
uživatel Ztrátu svých věcí ihned hlaste vedoucímu.
Vybavení tábora slouží všem, proto nic úmyslně
úmysln nepoškozujte. Poškození ohlaste vedoucímu družiny
družiny, nebo
tábora. Ti zajistí vhodnou opravu poškozené věci.
v
Bez svolení vedoucího nesmíte do hospodářského
hospodá
stanu „ hangáru“ a vynášet z nějj jakékoli věci.
v
Dodržujte úzkostlivě osobní hygienu a pořád
po
se umývejte mýdlem v umývadle. Před
ed jídlem, po práci nebo
sportu, po WC. Z hygienických důvod
ůvodů je možno k pití používat pouze vlastní hrníček
ek a nápoje z kuchyně, nebo
zakoupené v obchodě.
Je zakázáno pít vodu z potoka, nebo si dělat
d
z nepřevařené vody vlastní pití. Například
íklad šumáky, Tang a podobn
podobně.
Je zakázáno chladit nápoje v potoce.
Konzumujte pouze jídlo připravené
ipravené v táborové kuchyni a jezte v jídelně.. Zbytky jídla dávejte do odpadk
odpadků a
neodnášejte je do stanu. Totéž platí o pití.
Spory s jiným účastníkem
astníkem tábora vyřešte
vyř
s pomocí vedoucího a nikoli osobními souboji
uboji na život a smrt. Pobyt na
táboře má být příjemným
íjemným zážitkem a vzpomínkou, ne něčím
n
co se nemá opakovat.
Je zakázáno rozdělávat v tábořee a jeho okolí otev
otevřený oheň,, ve stanu svítit, nebo topit svíčkami apod. K tomu je
baterka a spacák navíc.
Práce neníí trest. Každý pomáhá podle svých možností a táborového programu.
BEZ VĚDOMÍ
DOMÍ A SVOLENÍ VEDOUCÍHO NESMÍŠ OPUSTIT TÁBOR. MÁME ZA TEBE
ODPOVĚDNOST
ĚDNOST PŘED TVÝMI RODIČI A ZÁKONEM !!!

