OBECNÍ ÚRAD V NEPOLISECH
POKYNY PRO LETNÍ DETSKÝ TÁBOR
Ahoj táborníku!
V letošním roce opět pojedeme na letní dětský tábor do rekreačního střediska Naděje. Rekreační středisko
Naděje se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy u obce Svratouch, okr. Chrudim. Nedaleko
městečka Hlinska v Čechách na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina. Středisko je ze všech stran
obklopeno krásným lesem - skupinám nabízí naprosté soukromí.
Objekt má k dispozici 34 lůžek v budově a 73 lůžek v chatách. Hlavní budova má v přední části velkou
jídelnu s 80 místy k sezení. Kapacitu je možné jednoduše rozšířit. Rozmístění stolů je možné přizpůsobit
potřebám skupiny. V jídelně je k dispozici bar a lednice. Pro menší skupiny je možné využít klubovnu s
TV a krbem s 20 křesly k sezení. Budova nabízí také velkou zastřešenou terasu s ping-pongem, stolním
fotbalem či volným prostorem pro cvičení, tanec či promítání filmu. Dále je k dispozici menší
terasa k sezení a klubovna v suterénu budovy se samostatným vstupem. Tu lze využívat jako prostor pro
úschovu kol či sportovního materiálu. Další možností ubytování v rámci rekreační střediska Naděje je 12
zděných a 3 dřevěné chaty s celkovou kapacitou 73 lůžek. V přízemí je obývací pokoj, toaleta s
umyvadlem a menší terasa. V patře je ložnice s válendami. Postele jsou vybaveny ložní soupravou.
Deset chat je 5 lůžkových s toaletou a umyvadlem. Dvě chaty jsou 4 lůžkové s vlastní koupelnou,
předsíní, obývacím pokojem, lednicí a elektrickým dvojvařičem. Tyto chatky mají malý kuchyňský
koutek. Dřevěné chaty jsou 5 lůžkové, mají dvě palandy a jednu rozkládací postel. Tyto chaty jsou
vybaveny pouze elektřinou.
Pro tábory je zajištěna strava 5 x denně tj. včetně svačin a pitného režimu.

V bezprostředním okolí střediska je les a louky. Les nabízí výborný terén pro celotáborové hry.
Pro táborové hry a vodní aktivity lze využít rybník Chochol, který je vzdálen 10 minut pěšky a
má upravený vstup do vody pro veřejnost. V areálu je fotbalové a volejbalové hřiště, ohniště,
ping-pong a stolní fotbálek.
Do konce června si zajistěte potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od svého praktického lékaře.
Nelze již získat potvrzení od zastupujícího lékaře!!!
Na tábor je nutno vzít si vhodnou výbavu:
Spacák !!! Karimatka !!!
- posudek o zdravotní
přezůvky – povinná výbava!!
způsobilosti (musí mýt každý)
- dodatek účastníka LDT
Plavky, plavecké pomůcky
gumové holínky – povinná
kopie karty zdravotní
(křidýlka, kruh)
výbava!!!
pojišťovny
sluneční brýle, opalovací krém
čepici (proti slunci)
1 triko bílé, bez obrázku - na
vymalování
6 páru ponožek

2 x mikina

psací potřeby, penál nebo
pastelky
mýdlo, zubní kartáček, pastu,
2 x ručníky, hřeben,
baterku

2-3 sportovní tílka a 2-3 trika

batoh na výlety

láhev na pití - vhodnou na
vícedenní použití
malý polštářek

2 teplákové soupravy, 2 kraťasy,
šusťáková souprava
pyžamo

pláštěnku

zpěvníčky z předchozích táborů

2x sportovní obuv (z toho 1x na
turistiku
kapesné cca 300,- Kč

Pink ponk pálky – kdo má a umí

6 ks spodního prádla

kapesníky
Dle zájmu se bude vybírat 150,Kč na DVD při odjezdu
autobusu. K vyzvednutí budou na
OÚ Nepolisy.

zájmové předměty (např.
hudební nástroj)
šicí potřeby

200,- Kč bude vybráno na vstupy
(v případě nevyčerpání celé
částky bude zbytek vrácen).

NEZAPOMEŇ NA TEPLÉ OBLEČENÍ. TAKTÉŽ NA SVAČINU NA PRVNÍ DEN.
Prvním teplým jídlem bude večeře.
Věci si ulož do staršího nepříliš drahého kufru označeného jmenovkou (kufr s věcmi přijde zasunout
pod postel). Léky označené jmenovkou prosím odevzdej zdravotnici v den odjezdu.
Rodiče prosím, aby volali pouze v nezbytných případech a to na telefonní číslo: 731 568 546.
Upozornění:
 při nepředvídatelných událostech (nemoc apod.) je nutné si pro dítě do tábora dojet
 nevozte s sebou drahé věci a nebezpečné předměty (nože apod.)
 peníze si lze uložit u vedoucích
 v případě poškození majetku tábora bude nutné vzniklou škodu uhradit
 před odjezdem proběhne prohlídka hlavy – VŠI

SRAZ: sobota 29. července 2017 v 07,30 hod před Hasičskou zbrojnicí v Nepolisech (odjezd cca v
08,30 hod)
PRÍJEZD: sobota 5. srpna 2017 kolem 12,00 hod
Na Tvou účast se těší: Martina, Petr, Jana, Zuzana, Tereza,Vít, Honza, Pavel, Honza, Eliška, Petra
a instruktoři - Áďa, Verča, Áďa, Lukáš, Anička a Domes
Bližší informace lze poskytnout na tel. 731 568 546.
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Za ztrátu neručíme.

