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SEZNAM POVINNÉ VÝ BAVY NA TÁ BOR aneb co potřebujete do JEDISKÉ AKADEMIE
Prosíme, vě nujte jednotlivým položká m seznamu patřičnou pozornost.
V případě , že bude dítě ti ně která z vě cí chybě t a bude tak omezeno v činnosti (plá ště nka v deštivé m počasí, holinky apod.),
vyhrazujeme si prá vo dítě ti danou vě c dokoupit na místě , bez ohledu na cenu. Po skončení tá bora na vá s pak budeme uhrazení plné
čá stky vyžadovat.
Vě ci dě tem zabalte do pevné ho KUFRU. Nezapomeň te vě ci popsat, opatřit jmenovkou apod., aby si dě ti veškerou výbavu poznaly.
OBLEČENÍ:
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□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□

Dlouhé kalhoty – 3x
Krá tké kalhoty – 3x
Kalhoty na sport – 2x
Nepromokavá bunda – 1x (nelze ji považovat za náhradu pláštěnky!)
Teplejší bunda – 1x
Svetr – 2x
Mikina – 2x
Tričko s dlouhým ruká vem – 3x
Tričko s krá tkým ruká vem – 7x
Pyžamo nebo jiné oblečení na spaní (zahrnující spodní i vrchní díl)
Spodní prá dlo – kalhotky, slipy - nejlé pe 21x
Ponožky – nejlé pe 21x
Teplé ponožky – 3x (na spaní, na hlídku)
Funkční prá dlo nebo termoprá dlo (do chladné ho počasí) – 1x
Plavky – 1x
Pláštěnka ! – odpovídající velikosti, ideá lně aby zakryla nohy až pod kolena, vcelku, s funkčním zapíná ním
Pokrývka hlavy (nejlé pe čepice s kšiltem – ochrana před sluncem)

OBUV:
□
□
□
□
□

Pevné boty vhodné na turistiku (trekkingové , pohory apod., POHODLNÉ - ne nové ani ne na odpis)
Tenisky (nebo jiná uzavřená sportovní obuv)
Sandá ly
Holinky !
Případně boty do vody

HYGIENA A KOSMETIKA:
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□
□
□
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□

Osuška 1 x (na osušení po koupeli)
Ručník 3x (1x na osušení po koupeli, 2x na ruce – opatření spojené s pandemickými hygienickými nařízeními)
Ž ínka nebo houba na mytí
Sprchový gel nebo mýdlo (na mýdlo plastové pouzdro)
Šampon
Kartá ček na zuby + plastové pouzdro, kelímek
Zubní pasta
Hřeben
Opalovací kré m (čím vyšší ochranný faktor, tím lé pe)
Toaletní papír
Kapesníky (nejlé pe papírové , dostatečná zá soba)
Dívky – dá mské vložky, tampony

OSTATNÍ:
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Batoh (turistický, alespoň 40l, se dvěma ramenními popruhy, aby se do něj pohodlně zabalila výbava na 2-3 dny,
tzn. aby se DOVNITŘ! vešel spacák, náhradní oblečení, obuv a další)
Malý batů žek (na kratší cesty, na hry)
Spací pytel (včetně obalu!)
Karimatka
Deka
Prostěradlo na spaní!!! (bavlně né nebo froté , ne deka – OPRAVDU NUTNÉ - hygienické předpisy)
Pytel (taška) na špinavé prádlo, nejlépe plátěný (ne igelit) – OPRAVDU NUTNÉ - hygienické předpisy
Baterka + ná hradní baterie
Lá hev na pití (polní, cyklistická – uzavíratelná , tě snící, aby se dobře přibalila do batohu)
Ešus (podepsaný!)
Příbor (lžíce, vidlička, nů ž, čajová lžička; nejlé pe s pouzdrem - plá tě ným sá čkem)
Hrnek (nerozbitný – umě lá hmota, plechá ček)
Šátek – je potřebný na rů zné hry
Kapesní nožík
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Prá delní šň ů ra – 3m, kolíčky na prá dlo
Dopisní papír – obá lky, pohlednice a zná mky
Psací a kreslící potřeby
Blok nebo zá pisník
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
Šitíčko
Sluneční brýle
Prací prá šek
Repelent
Přimě řené kapesné
Neplavci nafukovací kruh nebo ruká vky
S sebou si dítě mů že vzít také hudební ná stroj, společenskou hru, plyšá ka, polštá řek a další drobnosti.
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POZOR! Chceš-li se stát rytířem Jedi, potřebuješ na akademii nastoupit v jediském plášti!
Součástí povinné výbavy je tedy plášť s kapucí
(podobný například s kouzelnickým pláštěm z dob Harryho Pottera).
Návod na ušití jednoduchého pláště najdete na poslední straně.
Nedávejte s sebou dětem žádné drahé věci, elektroniku (mobily nevyjímaje!), šperky, nové značkové oblečení a další
cennosti. Za ztrátu nebo poškození věcí neručíme. Mobilní telefony dětem nenabíjíme!

UMÍSTĚ NÍ A TYP TÁ BORA
Jedná se o dě tský stanový tá bor.
Tá boříme nedaleko mě stysu Sepekov, na břehu rybníka Chobot, na louce obklopené krajinou typickou pro Jihočeský kraj.
Nejen naše sepekovská louka, ale i okolní pole, louky a smíšené lesy ná m poskytují mnoho prostoru pro hry a aktivity všeho druhu.
V našem tá bořišti na dě ti čekají dvoulů žkové stany.
K dispozici má me prostornou dřevě nou budovu, která ná m slouží jako jídelna a jako zá zemí v případě nepřízně počasí.
V tá bořišti není dě tem k dispozici připojení k elektrické síti.

DOPRAVA
INFORMACE O DOPRAVĚ UPŘESNÍME – S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI A NA NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ
VLÁDY. S nejvě tší pravdě podobností bude doprava opě t po vlastní ose.

PŘ IHLÁ ŠKY A PLATBA
Cena tábora je 6200 Kč za dítě (druhé dítě – sleva –5800 Kč).
S platbou zatím počkejte, budete k ní vyzvá ni až v momentě , kdy si budeme vzhledem k vývoji situace v ČR jisti, že je letošní tá bor
povolen. Poté pošlete čá stku na ná š ú čet, č.ú .: 2215746001/5500, k.s.: 0308, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic
rodné ho čísla dítě te. Po dohodě lze částku uhradit i v hotovosti při příjezdu na tábor.

A DÁ LE





ná vště vy dě tí na tá boře jsou z výchovných a organizačních dů vodů zaká zá ny
předčasný odjezd dítě te z tá bora ohlaste předem
v případě předčasné ho odjezdu z dů vodu nemoci se vrací pomě rná čá stka, pokud se jedná o 6 a více dní
hrubé porušení ká zně se trestá vyloučením dítě te z tá bora, ná rok na vrá cení peně z zaniká

TÁ BOR 2021:




Termín:
Cena:
Adresa:

24.7.2021 – 14.8.2021
6200 Kč (druhé dítě – sleva: 5800 Kč)
LDT GHOSTBUSTERS, 398 51 SEPEKOV

VÍCE INFORMACÍ NA:




+420 603 414 661
+420 603 294 384
+420 604 434 170

Kučera René
Kazimour Josef
Kristina Maříková




info@letnitabor.com
http://www.letnitabor.com
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Návod na ušití pláště
1.

látka hnědé, béžové, případně černé barvy

2.

rozměry látky
a)

šířka - změřte dítě podle obrázku, tj. od krku po kotníky, tím zjistíme poloměr půlkruhového pláště,

b) délka - 2x poloměr
c)
3.

ideálně + 4cm navíc pro ohnutí látky na krajích

zakreslení střihu na látku
a)

křídou nebo něčím co půjde umýt

b) půlkruh - použijeme provázek jako kružítko, jeden konec někdo drží ve středu látky a druhý opisuje
kružnici
c)

kápě - dvakrát stejný tvar
zrcadlově podle velikosti hlavy
dítěte, vejde se do
odstřižených částí z půlkruhu

4.

střih látky (ještě nestříhat půlkruh
na krk)

5.

sešití
a)

kápě - podle růžových bodů na
obrázku

b) přišití kápě k plášti - nyní si
vystřihneme půlkruh na plášti
přesně podle již hotové kápě a sešijeme
6.

Zapínání pod krk - možné použít
a)

širokou černou gumu

b) očko a knoflík
c)

šněrování

Pro ty zručnější švadleny a krejčí je možné se s pláštěm více potrápit, návody např. zde:
https://youtu.be/RTqbptl202Y
http://www.forum.rebellegion.com/forum/viewtopic.php?t=36267
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