PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s Danem
Termín

3. 7. a 7. – 10. 7. 2020 – Rudoltice I.
13. – 17. 7. 2020 - Rudoltice II.
10. – 14. 8. 2020 - Knoflík

Časový průběh 7:45 - 8:00 sraz
8:00 – přivítání, denní program
8:30 – hra, činnost
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 klidová činnost
14:00 – 16:00 odpolední program
16:00 hod. - ukončení, odchod
Zázemím pro tábor v Rudolticích je tělocvična u obecního úřadu čp:95
v kempu Knoflík je náš velký stan, kemp a příroda vůkol

Programový průběh:
Dopoledne táborová hra X odpolední tábornické činnosti
Děti budou rozděleny do skupinek (max. 15 osob) a se svým vedoucím půjdou hrát hru, provádět
určenou aktivitu. V těchto činnostech se vždy skupinky v průběhu dne vystřídají. Vedoucí se budou
měnit dle prováděné aktivity.

Program může být měněn dle, počasí, aktuálních možností organizátora a dalších vlivů počasí a
doplněn dle přání účastníků. Bude měněn pouze v nutných případech a tak, aby byla vždy
dodržena bezpečnostní a hygienická ustanovení.
Další možné činnosti dle počasí: (malování na kameny, deskové a karetní hry, čtení pohádky pro
nejmenší, možnost jízdy na čtyřkolkách, vyjížďka na koloběžkách, prolézačky, míčové hry ….),
koupání v rybníce – dle stavu vody (po koupání v rybníce se děti omyjí ve sprchách)
(pro děti zdarma zapůjčení našich helem a koloběžek, záchranných vest a lodiček – bezpečnost především)

Dokumentace: přihlášky (již podáno) pro účast nutno vyplnit papíry k dotačnímu programu, dle pokynu DDM. List
účastníka s potvrzením o bezinfekčnosti, prosím odevzdat první den účasti. Pro tento typ tábora, není potřeba vyjádření
lékaře.
V případě nepřízně počasí bude probíhat náhradní program v tělocvičně a přilehlých prostorách. V kempu máme stany a
domluveny i vnitřní prostory

Loni jsme úspěšně zařadili koloběžky a bruslení, proto, mají-li děti zájem přibalte jim i brusle a koloběžku s helmou,
bruslení pouze s komplet chrániči ( helma, kolena, lokty a zápěstí)
Středeční výlet: dle počasí v lese, nebo u vody. Zatím není přesně naplánován.

Vybavení účastníků: oblečení dle počasí, vhodná obuv + obuv do tělocvičny, plavky a ručník, plátěný šátek pro malé hry a
zdravovědu, náhradní oblečení pro případ zmoknutí (triko, kraťasy, spodní prádlo, ponožky a boty). Kolečkové brusle,
koloběžka, helma a chrániče.
Všem doporučuji vybavit dětem tašku ( náhradní oblečení, plavky ), která zůstane po celý týden v prostoru přím. tábora.
Ulehčíte nám tím řešení situace při zmoknutí a variabilitu programu v případě nenadálé změny počasí.

V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat přes email: danecek.zacekeznam.cz, nebo telefonicky na 602 666 742
Závěrem bych nám všem popřál krásné a usměvavé léto, mnoho nových přátel a zážitků.
vedoucí příměstského tábora, Daniel Žáček

