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Líbilo se Vám na našich letošních letních táborech? Nechcete jen tak přihlížet smutné skutečnosti, že prázdniny ubíhají
jako voda a rádi byste se ještě setkali s táborovými kamarády? Pak právě pro Vás jsou určeny následující informace
o III. turnusu letošních táborů neboli

Rozloučení
s prázdninami

Akce je určena výhradně pro účastníky
letošního I. nebo II. turnusu!

26. – 30. srpna 2022 (pátek–úterý)
(převážně) na naší "zimní" základně v Obůrce u Blanska
III. turnus již tradičně bývá místem pomyslného loučení se s letními prázdninami,
stejně jako určitou odměnou pro děti a vedoucí z letošního I. nebo II. turnusu. Na
jedné straně probíhá v mnohem volnějším režimu než naše klasické tábory (bez
budíčků, rozcviček, nástupů, večerek, "pevného" režimu). Na druhé straně fakt, že
se na konci prázdnin sejde na jednom místě "pevné jádro" táborových dětí i vedoucích z obou předešlých turnusů, umožňuje v rámci programu realizovat speciality,
které často vyžadují určitou míru osobního nasazení a na běžném táboře se dost
dobře realizovat nedají.
Program opět sestavíme z toho nejlepšího, co nás v poslední době "cvrnklo do
nosu", a to tak, abychom posledních pět prázdninových dní co nejvíce užili, a ještě dlouho na ně vzpomínali. Chybět samozřejmě nebude tradiční návštěva aquaparku, noční bivakování ani trénování kuchařského umění na ohni. Zbytek si
zatím necháme pro sebe. Nicméně, máte se na co těšit :-)
Na III. turnusu nejsou žádní vedoucí, veškerou činnost děláme společně, bez věkových rozdílů. Nejde o to, aby nás jelo co nejvíc, důležitější je, aby se sešli ti správní lidé.
Doprava je zajištěna (veřejnou dopravou) z Brna s odjezdem v pátek k večeru, návrat
v neděli odpoledne tamtéž. Vaříme si sami, stejně jako na prvních dvou turnusech.
Naše základna v Obůrce u Blanska je budova bývalé základní školy, která se nachází na okraji vesnice v blízkosti Moravského krasu. Tradičně zde pořádáme naše akce
v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že počasí na konci srpna bývá nejisté, navíc zajištění
provozu tábořiště v Kunčině Vsi je pro relativně malý počet účastníků na více dní problematické, rozhodli jsme se letos opět uskutečnit naše rozloučení s prázdninami na Obůrce. Pokud naši základnu neznáte, na našich stránkách www.tkdelfin.cz najdete snímky nejen objektu samotného, ale také spoustu fotek z akcí, které zde
od roku 2008 pořádáme.
Co je potřeba udělat pro účast?
1. Co nejdříve se přihlásit. Žádná speciální přihláška není, stačí zaplatit účastnický poplatek a dát o sobě vědět
(e-mailem, SMSkou, osobní návštěvou, telefonem). Přihlášení = uhrazení úč. poplatku 1.540 Kč. Do okamžiku
přijetí Vaší platby nevzniká nárok na rezervaci místa! Počet účastníků je omezen na 25 osob. Kdo dřív přijde...
2. Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 107-646930207 / 0100, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol = rodné
číslo účastníka (stačí prvních sedm číslic). Variabilní symbol je důležitý k rozpoznání, že peníze jsou právě od Vás).
3. Účastnický poplatek můžete uhradit také osobně v hotovosti výhradně po předchozí telefonické domluvě na
naší domácí adrese v Říčanech, Mezihorní 395, případně při odjezdu na l. nebo II. turnus (nebo příjezdu).
4. Stornopoplatek v případě zrušení pobytu činí 30 % z výše účastnického poplatku. Na stránkách www.tkdelfin.cz
je denně aktualizován seznam přihlášených účastníků a platby, které již přišly na náš účet! Chcete-li se kdykoliv přesvědčit, že peníze od Vás již máme, využijte tuto možnost.
Podrobné pokyny s informacemi o srazu dostanou účastníci e-mailem
18. srpna. V té době budou již také ke stažení na našem webu.
Kontaktovat nás můžete na adrese: Česká tábornická unie – TK Delfín
Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna
telefon: +420 737 823 850
e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz

