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víkend 29. - 31. března 2019 v Obůrce
Náš první letošní společný víkend na Obůrce bude, jako každý rok, více „turistický“,
plánujeme celodenní výlet do okolí Moravského krasu. Program je určen dětem,
které s námi už na tábory a jiné akce pravidelně jezdí, něco vědí a dokážou.
Jako pokaždé, také na toto setkání plánujeme sraz v pátek v 15:25 hodin na
nádraží v Rosicích a o hodinu později na hl. nádraží v Brně. Návrat v neděli odpoledne opět do Brna a do Rosic.
Vlakem dojedeme do Blanska a z něj autobusem přímo do Obůrky. Menším
dětem batohy odvezeme autem. Spát budeme na postelích ve vlastních spacácích
ve vytápěné zděné budově bývalé školy. Vařit si budeme sami, určitě opět vymyslíme samé dobroty.
Kapacita naší základny na Obůrce je 40 lůžek. Vzhledem k tomu, že většinou
bývá o tato naše setkání větší zájem, než je kapacita lůžek, upozorňujeme, že (jako
obvykle) kapacitu pro děti mírně navýšíme s tím, že menší děti budou možná spát
v některých případech po třech na dvojpostelích. Což zatím nikdy nikomu nevadilo,
spíše naopak. Ale jen tak pro pořádek, abyste o tom (zejména rodiče) předem věděli.
Všechny naše akce jsou zaměřeny na hry, soutěže, poznávání přírody,
a hlavně týmovou spolupráci účastníků. Nechybí spousta legrace a hlavně pohody …
jak název napovídá, je to hlavně setkání – tedy možnost trávit čas s kamarády, něco
se naučit, poznat, zahrát si, pobavit se, …
Tato akce je určena pro všechny děti a vedoucí z našich táborů, kteří se chtějí potkat se svými táborovými kamarády dřív než zase v létě na táborech. Děti, které s námi v roce 2018 na žádném z táborů nebyly, se mohou této akce
zúčastnit v případě, že bude 14 dnů před akcí ještě volné místo; za akci platí tyto děti nedotovanou cenu!
Účastnický poplatek pro účastníky letních táborů 2018: 580,- Kč
Účastnický poplatek pro event. ostatní účastníky: 980,- Kč
Účastnický poplatek je možno uhradit na účet číslo: 107-646930207 / 0100, var. symbol: rodné číslo účastníka, konst. symbol: 0308. Současně nám prosím mailem pošlete
informaci o provedení platby mailem na adresu: tkdelfin@tkdelfin.cz … tento Váš mail
slouží také jako přihláška. POZOR – počet míst je omezen!
Úhradu je možné provést také osobně, výhradně však po předchozí domluvě (telefonicky či mailem), na naší domácí adrese v Říčanech, Mezihorní 395.
Storno při zrušení účasti: 50 % z úč. poplatku tj. 290,-Kč (resp. 490,-Kč).
Na akci budeme, jako vždy, fotografovat. Výběr z nafocených snímků zveřejníme na našem webu. Kromě toho budou po dobu 30 dnů po akci úplně všechny fotky umístěny na
úložišti, kde si je budete moci prohlédnout a případně „stáhnout“. Adresu a přístupové
heslo k uloženým fotkám obdrží rodiče účastníků mailem v následujícím týdnu po akci.
Podrobné informace (sraz, návrat, co s sebou atp.) dostanou přihlášení účastníci
10 dnů před akcí, v té době budou také k dispozici na našem webu www.tkdelfin.cz
Informace, dotazy: Filip Hlaváč, e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz, tel.: 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“.

