Informace o letním táboře Sázava 2022 – Bobříci
Letošní tábor bude kombinovaný na řece Sázavě. První týden budeme tábořit u Samechova, a kromě
běžného programu budeme provádět vodácký výcvik. Druhý týden pojedeme po Sázavě až do Prahy putovní
část tábora.
Sraz je v pátek 1.7. v 9:00 v klubovně.
Návrat je v sobotu 16.7. do loděnice (na lodích) okolo 18h.
Poplatek na tábor je 4000,- Kč, pro sourozence (i pokud jsou z jiného oddílu) 3500,- Kč. Peníze posílejte na
účet 2101999393/2010, variabilní symbol je registrační číslo člena (viz odkaz na webu), specifický symbol
2221444, do zprávy pro příjemce uveďte „poplatek na tábor Bobříci“ a jméno dítěte. Pro ty, kteří mohou
dostat příspěvek od zaměstnavatele, vystavíme fakturu – k tomu potřebujeme fakturační adresu firmy
poskytující příspěvek a požadovaný text na faktuře.
Věci na tábor:
Na sebe:

krojové tričko, žlutý šátek, krátké kalhoty (modré – ne tepláky či šusťáky!), sportovní obuv

Na vodu:

vodní boty (tenisky – ne sandály nebo kroksy!), trenýrky a tričko (nejlépe posádkové trenky a
námořnické tričko z loňského tábora), zkrácené kalhoty pod kolena (bermudy), mikina,
bunda (vodácká nebo šusťáková), šusťákové kalhoty

Na spaní:

spacák, karimatku, triko, tenké tepláky, tlusté ponožky

Ostatní:

tepláková souprava, svetr, dlouhé kalhoty, 4x tričko (kr. a dl. rukáv),
5x slipy (trenýrky), 5x tenké ponožky, 2x tlusté ponožky, bunda, náhradní boty,
plavky, ručník, hygienické potřeby, kapesníky, pokrývka hlavy (kšiltovka)
ešus nebo miska, lžíce, hrníček, nůž, zápisník, tužka, KPZ, uzlovačka, baterka,
lakroska (kdo má doma), tenisák
igelitové sáčky na věci, kapesné (max. 100,- Kč), svačina na cestu
malý batůžek na záda na výlety

Věci na tábor sbalit do lodního pytle, věci na cestu do malého batůžku (svačina, pití, peněženka, zápisník,
tužka, KPZ). Lodní pytel pojede autem.
Krojová trička a šátky dostávají děti na některé schůzce či akci před táborem, většinou je ještě nutné na
rameno našít nášivky. Komu je tričko z loňska malé, nechť si ho včas vymění v klubovně. Lodní pytle bude
možné zakoupit ze společné objednávky před táborem za 700,- Kč. Pokud chcete koupit loďák sami, tak
nejlépe okolo 60 l a určitě se dvěma popruhy na záda.
Na tábor není možné brát s sebou mobilní telefony a jiné cenné předměty (přehrávače, větší částku
peněz, šperky atd., fotoaparát či hudební nástroj jen po dohodě s vedoucími).
Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny, případná komunikace je možná přes SMS s vedoucími.
Aktuální informace budou postupně na 4pvs.nipax.cz.

