Vážení a milí rodiče,
Blíží se tábor a k němu se váže několik důležitých informací, které naleznete v tomto e-mailu.
Tábořit letos budeme na Nežárce, poblíž Kardašovy Řečice v Jižních Čechách.
Poštovní adresa:
Tábor LLM Kruh
Poste Restante
Pošta Kardašova Řečice
378 21
Na tábor budeme odjíždět vneděli 30. 6. ráno. Letos se bude na konci tábora konat takzvaná
potáborovka, to znamená že malíodjedou již v pátek 19. 7.a velcízůstanou až do neděle 21. 7.
Přesné časy upřesníme co nejdříve na webových stránkách.
Návštěvní denproběhnev sobotu 13. 7., orientačně od 10-18. Program je víceméně volný. V
brzkém odpoledni hrají děti velké divadlo a později odpoledne je možné zahrát si klasicky softový
zápas. Vzhledem ke stylu a průběhu tábora je zvykem, že rodiče děti neodvážímimo tábor například
na oběd do okolních restaurací, naopak dětem jídlo přivezou.
Jelikož se jedná o oblast CHKO, parkujte výhradně v přilehlých obcích, doporučujeme
parkovat ve Valu! Vjezd auty je zde striktně zakázán – nepovolený vjezd je pokutován –
parkovat je tedy nutno výhradně před zákazem vjezdu (pozor, značka ze strany Kardašovy
Řečice chybí.) Z vesnice Val se dostanete do tábora po šipkách
(mapka:https://goo.gl/eC2dji)

Tábor stojí 3000 korunna dítě. Peníze je třeba uhradit do 20. 6.na účet České spořitelny, číslo účtu
1932223399/0800, do poznámek napište jméno, popřípadě jména dětí, za které tábor platíte. Pojede-li
dítě na kratší dobu, nebo budete-li potřebovat fakturu či potvrzení o platbě, ozvěte se prosím našemu
hospodářovi (Tadeáš Stanko, tel. 608 343 577/lord.ilidan@seznam.cz) nebo na vedeni@kruh.cz. Do
stejného data také přihlašujte své děti do 
přihlašovadlav kalendáriu nawebu.
Apelujeme na Vás, aby se děti účastnily tábora v jeho plné délce. Opožděně přijíždějící děti jsou
vrhány do již rozběhlého dění, do kolektivu, který se na táboře tvoří už od prvního dne. Předčasným
odjezdem jsou pak ochuzeny o dohrání či vůbec rozehrání velké hry i o další program. Uvědomujeme
si, že je často těžké skloubit tábor s časem tráveným s rodinou, s termíny pracovního volna,
sportovními soustředěními a dalšími letními aktivitami, přesto Vás žádáme, pokud se rozhodnete děti
na tábor poslat, abyste dali celé jeho délce přednost.
V příloze e-mailu naleznete přihlášku na tábor,potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní
způsobilosti. Posudek by měl platit 2 roky, je tedy možné, že ho již doma máte například ze školy v
přírodě nebo z minulého tábora. Všechny dokumenty nám prosím, spolu s fotokopií kartičky
pojištěnce, přineste v obálce na nádraží při odjezdu.
Na závěr přikládáme ještě pár důležitých bodů:
1.

Mobilní telefony, tablety a jiná elektronikaje na táboře zakázána, a to nejen je

používat, ale i je vozit s sebou. Rádcové a vedení budou všichni mít telefon k dispozici v
případě akutní potřeby, jinak ovšem na táboře nejsou zapotřebí. Není kde je dobíjet a jsou na
táboře velmi náchylné k poškození. Foťáky dětem můžete přibalit, ale musí se o ně starat
samy.

2.

Baltebatoh na tábor s dětminebo alespoň v jejich přítomnosti, ať vědí, co a kde mají

s sebou. Ideálně jim zaměnitelné věci podepištena nenápadné místo. Na každé akci zbude
poměrně dost věcí, o které se nikdo nepřihlásí, protože děti neví, které věci jsou jejich.

3.

Nedávejte dětem s sebou mýdlonebo šampón, nakupujeme před táborem ekologicky

šetrné pro všechny.

4.

Neposílejteprosím dětem na tábor poštovní b
 alíkyse sladkostmi apod.! Je pro nás

náročné dopravovat je do tábora z pošty na kole. Na akcích funguje erár, tudíž se o obsah
takových balíků dělíme všichni společně, krom toho není potřeba děti dodatečnými
sladkostmi a jídlem zásobovat, na táboře v tomto ohledu nestrádají.

5.

Nedávejte s sebou dětem příliš drahé oblečení a vybavení, věci se na táboře mohou

snadno poškodit.

6.

Náklaďákodvezena tábor deky, celty, sekerky, případně softové rukavice (pouze

malým členům, velcí si ponesou všechny věci sami). Prosíme rozhodně dětem nebalte pro
odvoz náklaďákem spacáky, oblečení ani jiné věci kromě těch výše zmíněných!! Dobře
zabalené a co nejvýrazněji jménem označené balíčky s věcmi přineste po domluvě s rádcem
do klubovny, a to nejpozději týden před táborem.

Přejeme hodně zdaru s přípravou, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na
vedeni@kruh.cz. Také se můžete ozvat přímo Cyrilovi (736 634 590) nebo Lucce (604 554 227). Ti
budou zároveň hlavními kontakty během tábora.
S pozdravem,
Vedení Kruhu.

