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Letní tábory 2021
…o letošních letních prázdninách připravujeme:

I. turnus
Místo konání: Kunčina Ves u Lysic
Termín: 18. – 31. července 2021
(od neděle do soboty)
Cena tábora: 4.890 Kč

II. turnus
Místo konání: Kunčina Ves u Lysic
Termín: 31. července – 14. srpna 2021
(od soboty do soboty)
Cena tábora: 4.890 Kč

Tábořiště v Kunčině Vsi uprostřed lesů. Ubytování ve stanech s podsadou,
vlastní spacáky a karimatky nutné. Doprava vlastním autobusem z místa
srazu v Brně a v Říčanech u Brna. Sraz v den odjezdu po poledni, návrat
v sobotu odpoledne.
Oba turnusy jsou vhodné pro děti, které se přírody nebojí a jsou
schopny se o sebe (samozřejmě za dozoru vedoucích) postarat. Nejedná
se o žádné extrémní táboření, ale předpokládá od všech určitou dávku
samostatnosti. Např. na táboře není k dispozici elektřina, pitnou vodu, dřevo na topení i ohřev teplé vody zajišťuje služba. WC suché 50 m od tábora,
studená sprcha kdykoliv, kdo chce teplou vodu, musí si zatopit apod.
Zkrátka je to tábor takový, jaký má být. Nebudeme si celou dobu jen
hrát, ale budeme se učit také samostatnosti, odpovědnosti … a také odvaze (noční cesta na záchod s baterkou bývá pro mnohé pravidelnou
stezkou odvahy). Kapacita každého z turnusů je 40 dětí.

III. turnus
Místo konání: Obůrka u Blanska
Termín: 24. – 30. srpna 2021 (od středy do úterý)
Kapacita: 25 účastníků (děti + vedoucí)
Cena tábora: 1.890 Kč
Třetí turnus pořádáme výhradně pro děti, které se účastnily v letošním
roce prvního nebo druhého turnusu, jeden tábor jim nestačil a chtějí se
na konci prázdnin ještě potkat se svými táborovými kamarády. Pojďte
s námi strávit poslední týden prázdnin na táboře, který je tak trochu jiný… ve volnějším režimu, ale s náročnějším programem. Proto je tento turnus vhodný pro děti starší 10 let.
Přihlášky na III. turnus budou k dispozici začátkem června 2021

Pro všechny turnusy platí…
Stravování: 5x denně – snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře (hlad u nás rozhodně nikdo nemá!).
Doprava: vlastním autobusem z Brna a z Říčan u Brna nebo vlakem a autobusem z Brna a z Rosic u Brna, dopravu všech
zavazadel vždy zajistíme auty z místa srazu až na tábořiště.
Zdravotní zajištění: 2–3 proškolení zdravotníci s akreditací jsou přítomni po celou dobu tábora.
Vedoucí dětských oddílů: výchovní pracovníci s kvalifikací a zkouškami, výhradně z řad našich odchovanců.

Pokyny pro přihlášení
Přihlášku na tábor získáte na www.tkdelfin.cz, nebo si o ni můžete napsat na níže uvedenou adresu. Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete poštou na níže uvedenou adresu nebo přineste osobně (je možné ji zaslat naskenovanou s tím, že
originál odevzdáte na srazu). Je na ní nutný váš originální podpis a měla by být podepsána oběma rodiči.
Zálohu ve výši 1.500 Kč je nutno uhradit současně s přihláškou. Bez uhrazené zálohy je přihláška neplatná
a nebude zařazena. Neobdržíme-li od Vás zálohu do dvou týdnů od obdržení přihlášky, bude přihláška vyřazena a místo
postoupeno dalšímu zájemci. Doplatek je nutno uhradit nejpozději do pátku 11. června 2021. Na vyžádání Vám vystavíme fakturu nebo potvrzení pro zaměstnavatele.
Platby můžete uhradit na náš bankovní účet: 107-646 930 207/0100 Komerční banka a.s., konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: rodné číslo Vašeho dítěte – stačí uvést prvních sedm čísel (variabilní symbol je velmi
důležitý, slouží k rozpoznání platby, že peníze jsou právě od Vás). Úhradu můžete provést také v hotovosti, a to výhradně
po předchozí domluvě (mailem nebo telefonicky) na naší domácí adrese: Mezihorní 395, Říčany. Údaje o přijatých
platbách jsou denně aktualizovány na našich stránkách: www.tkdelfin.cz
Upozorňujeme, že každý účastník tábora při odjezdu na tábor musí odevzdat mimo jiné i tzv. „Potvrzení o zdravotní
způsobilosti“, které vystaví jeho ošetřující lékař. Formulář přihlášeným účastníkům zašleme společně s podrobnými pokyny začátkem června. Na tábor smíme (bez výjimek) přijmout jen účastníky, které lékař uzná k účasti způsobilými a také
potvrdí jejich plné proočkování.
Informace v souvislosti s epidemií covid-19:
• Vydá-li Vláda ČR nařízení, kterými podmíní účast dětí na tzv. zotavovacích akcích (táborech), budeme je nuceni
samozřejmě vyžadovat i my. Logicky lze předpokládat, že může být povinné otestování účastníka před nástupem
na tábor. Pokud by k něčemu takovému došlo, budeme vás ihned informovat – mailem (příp. poštou) a na webu.
• V případě, že se nebude moci účastník tábora zúčastnit z důvodu onemocnění „covid-19“ nebo nařízenou karanténou, budeme mu (na základě lékařského potvrzení) vrácen účastnický poplatek bez stornopoplatků.
• Nebude-li možné tábor uskutečnit z důvodu tzv. zásahu vyšší moci (tedy nařízení Vlády ČR, KHS, apod.) nebo též
z důvodu překážek na naší straně, bezodkladně vám uhrazený účastnický poplatek vrátíme.
Pokud s námi jedete poprvé, další informace o tábořišti a táborech najdete na www.tkdelfin.cz! K dispozici je také
spousta fotek z minulých táborů, díky kterým můžete získat představu o tom, jak to u nás chodí.
Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká tábornická unie – Tábornický klub Delfín
Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna
e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz
(telefon: +420 737 823 850)
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