Salesiánský klub mládeže
Pardubice SKM
Doplňující informace pro rodiče a účastníky
putovního tábora - pro kluky od 12 let
Vážení rodiče
Na tomto listu Vám podáváme informace o odjezdu Vašeho syna na putovní
tábor. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, rádi Vám na ně odpovíme.
Na tábor je zbytečné brát
Kromě mobilu je zbytečné brát sebou jakékoliv cenné věci. Hrozí nebezpečí
ztráty nebo zničení.
Pokud jde o kapesné – příležitosti k nákupu moc nebude. Takže navrhuji, aby
jste neutráceli.
Další informace k putovnímu táboru
Každý den nás čeká cca 10 – 15 km pěšího pochodu různorodým terénem. Spát
budeme na skalních vyvýšeninách, v prostorách hradních zřícenin.
Spát budeme pod širákem, nebo ve stanu. V případě přespávání ve stanu, nechť
se účastnici domluví, kdo s kým se podělí o stan. A tato dvojice si svůj stan nese
po celou dobu puťáku.
Pár slov ke stravováni … Pokud se s účastníky nedohodneme jinak, bude se
teplé jídlo vařit vždy až večer na tábořišti. V průběhů konání akce dvě teplé jídla
zajistíme my vedoucí, tak že kluky čeká noblesní překvapení.
K obsahu batohu … každý účastník ponese kromě svých věcí i potraviny na 3
dny a vodu min na 1 den. Potraviny si rozdělíme v úterý 25. 7. večer.
Kotlík, trojnožku, plynový vařič pro společné vaření poskytne SKM. I o tyto
společné věci se mezi sebou podělíme.

Putovní tábor pro kluky od 12 let
Tým vedoucích: Jiří Woclawek, Josef Benák, Marian Hrdý
Stravování – vařit budeme společně
Zdravotníkem je Jiří Woclawek
Sraz je: v úterý 25. 7. 2017 v 17 hod v Salesiánském klubu
Návrat: v neděli 30. 7. 2017 kol 13 - 15 hod před budovou vlakového nádr.
Pardubice

Balím, balíš, balíme…














Batoh / krosnu většího / přiměřeného objemu
Spacák a karimatku
Stan do dvojice (pro zájemce)
Pevná kotníková obuv i sandály
Dlouhé kalhoty i kraťasy
3x triko, svetr / mikina, bunda, pokrývka hlavy
Oblečení na spaní, hygienické potřeby
Spodní prádlo, ponožky, plavky, ručník
balíš, balíme
OpalovacíBalím,
krém, sluneční
brýle
Pláštěnka, baterka, kapesní zavírací nůž
Ešus, lžíce, utěrka
Láhev na pití (min. 2L), zápisník a tužka
Mobil s nabitou baterkou, zabalit do nepromokavého obalu

Při odjezdu: vedoucímu tábora odevzdejte „zdravotní prohlášení rodičů“ a kopii
průkazu zdravotní pojišťovny dítěte. Také je nutné, aby dítě mělo s sebou kartičku
s fotografií, kterou můžeme prokázat věk dítěte. Je to potřeba pro slevu u cestování
vlakem.
Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2017.
Putovní tábor stojí 900,- kč.
Jako variabilní symbol uveďte číselný kód tábora, kterého se vaše dítě zúčastní.
- Putovní tábor pro kluky - 03.2017
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Kontakt - pro veškeré informace před akcí i v průběhu konání
Jiří Woclawek SDB
777 259 334

