Termín:

Tábor je čtrnáctidenní s odjezdem v neděli 12. 8. a příjezdem v sobotu 25. 8. 2012.

Cena:

3 000 Kč

Doprava:

Je zajištěna autobusem, odjezd od hasičské zbrojnice v Droždíně, návrat tamtéž.

Ubytování:

Táborová základna poblíž obce Čermná ve Slezsku. Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadami a pevnými lůžky. Spaní ve vlastních
spacácích. Jídelna, kuchyně a marodka, jsou umístěny ve zděné budově. V této budově je i možnost přespání pro všechny děti v případě velké
nepřízně počasí. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou na samospád a suché WC s výhledem na les. Táborová základna je napojena na rozvod
elektrické energie a pitné vody.

Prostředí:

Táborová základna je umístěna na kraji lesa poblíž obce Čermná ve Slezsku v pěkném prostředí Oderských vrchů, nabízejících množství míst
vhodných pro výlety. Přímo na základně je možnost koupání v bazéně.

Tradice:

Tábor v Čermné ve Slezsku navazuje na dlouholetou tradici pořádání letních dětských táborů v Morkovicích-Slížanech. Pořadatelem těchto
táborů je SDH Olomouc-Droždín.

Vedoucí:

Na organizaci tábora spolupracuje zkušený kolektiv vedoucích, s praxí získanou na mnoha dětských táborech a v rámci celoročního vedení
Kolektivů mladých hasičů.

Stravování:

Stravu 5x denně a pitný režim zajišťuje již po dlouhá léta zkušený kuchař se svými pomocníky.

Zdravotník:

Zdravotní péči zajišťuje kvalifikovaný zdravotník ve spolupráci s místním zdravotnickým zařízením.

Program:

Pro děti je letos připravena celotáborová hra inspirovaná sérií filmů o Harry Potterovi. Děti se na čtrnáct dnů stanou studenty Bradavické školy
čar a kouzel. Jejich nelehkým úkolem bude porazit pána zla, lorda Voldemorta.
Kromě celotáborové hry nás čeká spousta dalších her a soutěží, výlety, koupání, diskotéka, táboráky atd.
Důraz je kladen nikoli na nesmyslné soutěžení za každou cenu, ale na přátelskou atmosféru, spolupráci v kolektivu a zlepšování fyzických i
psychických schopností dětí.
Kromě her, se děti budou mít možnost naučit tábornickým dovednostem, první pomoci, orientaci v terénu, střelbě ze vzduchovky, poznávání
flóry a fauny, některým hasičským dovednostem a základům spojení radiostanicemi.

Přihláška:

Vzhledem k tomu, že kapacita tábora je pro letošek omezena na 40 dětí, je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku co nejdříve. Přijato bude
prvních 40 dětí s platnou přihláškou. Přihláška nabývá platnosti až po zaplacení zálohy ve výši 1 000 Kč. Doplatek do plné ceny tábora je nutno
zaplatit do konce června. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně každý pátek od 16 do 17 hod na hasičské zbrojnici v Droždíně, nebo po
telefonické domluvě v jinou dobu a na jiném místě. Zálohu i doplatek můžete zaplatit hotově tamtéž, nebo bezhotovostním převodem
na účet č.: 243397540/0300.

Kontakty:

Kontaktní osobou pro odevzdávání přihlášek a platbu za tábor je sl. Ivana Prášilová, telefon: 721 538 239, e-mail: ivana.prasilova@seznam.cz.
Webové stránky tábora: www.taborshasici.own.cz
Další organizační informace obdrží přihlášení s dostatečným odstupem před odjezdem.

