Pokyny pro účastníky
„Už se to blíží“ – předtáborové setkání dětí a vedoucích
24. – 26. května 2019 – Obůrka

Česká tábornická unie – Tábornický klub Delfín, p.s.
Mezihorní 395, Říčany u Brna
Ič: 65340892
www.tkdelfin.cz

Setkání dětí a vedoucích TK Delfín jsou třídenní akce určené zejména pro všechny děti a vedoucí, které se
účastní našich táborů. Tradičně je pořádáme 4× do roka na naší "zimní" základně, která se nachází kousek
nad Blanskem na samém okraji vesnice Obůrka v těsné blízkosti Moravského krasu.
Sraz účastníků
v pátek 24. května v 15:20 hodin před budovou nádraží v Rosicích
nebo v 16:20 hodin ve vestibulu hl. nádraží v Brně (obě skupiny se v Brně spojí)
Pokud s námi jedete poprvé a není podle místa vašeho bydliště zcela zřejmé, zda pojedete z Rosic nebo z Brna, upřesněte nám
prosím tuto informaci nejpozději 7 dnů před odjezdem – stačí mailem. Děkujeme!

Návrat domů
v neděli 26. května ve 14:58 hod. do Brna vlakem od Letovic (děti vyvedeme před hl. nádraží)
nebo v 16:15 hodin do Rosic vlakem od Brna
S sebou
Na sebe: kalhoty, tričko, dobré nepromokavé boty, (košili, svetr, nepromokavou bundu, čepici, šátek).
Do příručního batohu, který si děti ponesou s sebou: pláštěnku bez děr
(silnější, ne pouze obyčejnou igelitovou), tužku a papír, láhev s pitím, příp.
malou svačinku.
Do batohu, který menším dětem vezmeme autem: náhradní boty, domácí oblečení, přezůvky, spodní prádlo, 2 trička, náhradní košili a kalhoty,
hygienické potřeby, spací úbor, tužku, papír, baterku, nějakou sladkost …
a hlavně spacák! Pokud spacák nejde zabalit přímo do batohu, nechte jej
zvlášť – nepřivazujte jej! Stejně nebude držet. Karimatku, ešus a lžíci děti
nepotřebují.
Menším dětem jedoucím z Rosic naložíme věci do auta na srazu, ostatním
dětem jedoucím z Brna pak v Blansku před nádražím.
Ubytování
Ubytováni budeme na naší „zimní“ základně v Obůrce u Blanska. Jedná se
o budovu bývalé základní školy. Objekt je možné vytápět ústředním topením, spát budeme na postelích ve vlastních spacácích, některé menší děti
možná po třech na dvojpostelích. Odkaz na pár snímků objektu najdete na
www.tkdelfin.cz v sekci "O nás". Můžete se také podívat na snímky
z podobných akcí, které jsme již na Obůrce pořádali (www.tkdelfin.cz sekce "Akce v průběhu roku").
Stravování
Vaříme si jako vždy sami. Protože budeme hodně venku, jídla budou spíš
jednoduchá, ale ta mají kluci a děvčata nejraději. Jídla bude jako vždy
dost. První společné jídlo je páteční večeře. Na pití budou mít děti stále
k dispozici čaj nebo šťávu.
Program
… tato naše předprázdninová akce je (jak už asi víte) zaměřena na naše menší děti – účastníky, kteří s námi
jedou třeba letos úplně poprvé. Neplánujeme žádné dlouhé výlety, většina našeho programu se bude odehrávat v nedalekém okolí našeho střediska. Pokud nám bude přát počasí, většinu aktivit plánujeme venku,
v přírodě. Samozřejmě nebudou chybět hry, soutěže … a hlavně spousta legrace! Jak už jsme slíbili, čeká nás
také poodhalení letošní celotáborové hry.

Na akci budeme (jako vždy) fotografovat. Naše snímky jsou rozhodně
v lepší kvalitě, než dokáže pořídit telefon nebo běžný automatický
fotoaparát. Výběr z fotek bude k dispozici nejpozději další den po
příjezdu na našich webových stránkách. Zde budou stále k dispozici.
Úplně všechny nafocené snímky budou po dobu 30 dnů po akci
k dispozici na úložišti, jehož adresu Vám po akci rádi zašleme.
Pár rad, připomínek, upozornění
1. Rozhodně žádné kufry! Dětem vezeme věci autem. Kdo nemá krosnu, gemu atp., může použít příruční
tašku "s ušima" – ne však igelitovou!
2. Rodiče, budete-li balit svým dětem batoh, balte jej společně, ať váš potomek ví, co má s sebou a kde zhruba to v batohu hledat!
3. Nejedeme na severní pól, ale na 48 hodin do přírody ve středním klimatickém pásmu. Auto sice uveze ledacos, ale rozumně. Dva dny se jistě dá vydržet bez tabletů, telefonů, hraček atp. Když plyšáka, tak nějakého malého. Normálně by si mělo vaše dítě být schopno vybavení na
takovýto výlet samo odnést na zádech.
4. Cennosti (telefony, fotoaparáty, tablety) nechejte doma. Pokud je děti
budou mít s sebou, tak pouze pro použití v soukromí a na vlastní odpovědnost. Jejich případné škody a ztráty nebudeme řešit! V případě
nutnosti nás můžete kontaktovat na níže uvedeném tel. čísle.
5. Kapesné děti nepotřebují, tentokrát ani nebude možnost někde nakupovat. Všechny společné vstupy,
jízdné atp. jsou zahrnuty v účastnickém poplatku.
6. Jedeme si hrát do lesa, ne na módní přehlídku. Počítejte s tím, že se
děti vrátí mírně ušpiněné a některé oblečení se může v zápalu hry
i poškodit.
7. Bezinfekčnost ani jiná lékařská potvrzení pro tuto akci nevyžadujeme. Pouze na srazu prosím předejte případné osobní léky dítěte (pokud si je není zvyklé podávat samo). Průkazku zdravotní pojišťovny
by mělo mít dítě u sebe, resp. schovanou v "bezpečné" kapse svého
batohu. Případně nám ji můžete na srazu odevzdat do úschovy.
Informace, dotazy: Filip Hlaváč
e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz
tel: +420 737 823 850

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu uděleného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy:
„Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase“.

