TÁBOR ČČK PŘIBYSLAV 2022

INFORMACE O TÁBOŘE
Zahájení tábora:

18. července 2022 v 8:00

Místo:

JE V ŘEŠENÍ A BUDE UPŘESNĚNO
protože jsou na skautské základně ubytovaní uprchlíci, řešíme jiné zázemí
tábora, doufáme, že jím bude:
budova bývalé ZUŠ, Husova 301, 58222 Přibyslav
49.5732261N, 15.7428911E

Ukončení tábora:

22. července 2022 v 17:00

Tábor probíhá:

pondělí až čtvrtek 8:00 až 16:00, pátek 8:00 až 17:00

Prosíme vás, abyste do 30. června 2022 na podatelně MěÚ Přibyslav podepsali přihlášku vašeho
dítěte, která tam na vás bude čekat předvyplněná. Případně abyste se domluvili telefonicky na jiné
variantě s hlavní vedoucí. Na podatelně také bude možné vyzvednout tištěné dokumenty, které
najdete v příloze emailu.

Tým vedoucích
Hlavní vedoucí: Adéla Koláčková (kurz ZZA, pedagožka 1. stupně)
Hlavní zdravotník: Kateřina Vacková (kurz ZZA, VDK, zdravotní sestra)
Vedoucí:

Lucie Hrenicová (studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky), Eva Kučerová (kurz
ZZA, socioložka, pedagožka ČZU Praha), Miloslava Šmídová (seniorka),
Eva Chudárková (práce s invalidy), Pavlína Bambasová (zdravotní sestra, lektorka první
pomoci ČČK)

Instruktoři: Jana Ledvinková (studentka), Annemarie Šmídová (studentka)
ZZA = Zdravotník zotavovacích akcí, VDK = Vedoucí dětského kolektivu

Téma tábora a celotáborové hry
ZÁHADA DENÍKU JINOCHA DOBROŠE
Děti budou táborem procházet tentokrát všichni společně a řešit záhadu nalezeného deníku, jenž
patřil chlapci žijícímu před mnoha lety nedaleko Přibyslavi v hornické osadě. Jak se řešily problémy
tehdy a jak je řešíme dnes? Kam se ztratilo stříbro? Najdou ho naši táborníci s pomocí deníku?
V rámci programu tábora se chceme s dětmi pohybovat co nejvíce venku i za mírné nepřízně počasí.
Čeká nás téma první pomoci, celý den strávený v lese s vlastním vařením na ohni, pátračka a
seznámení s prací policie i třeba sbírání léčivých bylinek.
Samozřejmě si budeme opět dávat každý den rozcvičky, budeme také vyrábět v našich dílničkách,
uděláme si výlet na koupaliště, pokud bude odpovídající počasí, a také si zahrajeme spoustu her.
Program bude upřesněn cca 7 dní před začátkem tábora s ohledem na aktuální předpověď
počasí a bezpečnostní opatření. Podle aktuálních opatření také upřesníme vybavení dětí na
tábor a případné požadavky na testování (Covid).
Důležité informace k programu budeme dětem také předávat vždy den předem písemně na papírku
při odchodu. Zároveň tyto informace pošleme na e-mailové adresy, které jste uvedli v přihlášce.
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Vybavení dětí na tábor
• přezůvky,
• náhradní oblečení dle aktuální předpovědi počasí,
• oblečení na dílničky (zástěrky, tričko, které mohou umazat),
• sportovní obuv,
• kapesníky,
• opalovací krém,
• pokrývka hlavy,
• pláštěnka,
• holínky nebo nepromokavá obuv,
• karimatka na cvičení (a odpočinek),
• podepsanou lahev na pití (doplňujeme dětem během dne).
Věci uvedené na tomto seznamu si mohou děti přinést v pondělí a nechat v zázemí až do pátku.
Důležité upozornění: Označte dětem věci viditelně jménem/značkou, aby si je poznaly, v šatně
někdy bývá náročné najít všechny kousky.
Tentokrát se budeme pohybovat hodně venku, důležité je proto vhodné oblečení, pokud bude
vyloženě liják, máme náhradní program, ale při drobném deštíku bychom venkovní aktivity rádi
zachovali. Vybavte tedy prosím děti potřebným oblečením a obuví, aby takový pobyt zvládaly.
Jelikož se naše celotáborová hra týká středověku, bude součástí tábora i přestrojení. Pokud
s dětmi nějakou část připravíte předem – dlouhou sukni, meč a štít u papíru, kápi na hlavu apod.
bude to určitě vítané. Povinné to ale určitě není. Kdy je vhodné převlečení přinést upřesníme
v emailu před zahájením tábora.

Stravování
Na oběd docházíme do restaurace u Kytličků, dopolední a odpolední svačiny včetně pitného
režimu zajišťujeme v zázemí tábora.
Jídelníček zašleme opět v emailu těsně před táborem, ale určitě se nebude výrazně lišit od
obvyklých. V případě potravinových omezení nás neváhejte kontaktovat a domluvit se na dalším
postupu.
Prosím, nedávejte dětem svačiny, zejména ne sladkosti!

Kontakt
Adéla Koláčková
hlavní vedoucí tábora
MS ČČK Přibyslav
telefon:
e-mail:
web:
facebook:

607 722 430
mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav
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