INFORMACE PRO RODIČE K LETNÍMU TÁBORU – Nemojov 2015

INFORMACE PRO RODIČE K LETNÍMU TÁBORU – Nemojov 2015

Nástup na tábor v neděli 12. 7. 2015 cca od 16:00 do 18:00 hod.

Nástup na tábor v neděli 12. 7. 2015 cca od 16:00 do 18:00 hod.

Konec tábora v sobotu 25. 7. 2014 cca od 9:00 do 10:00 hod.

Konec tábora v sobotu 25. 7. 2014 cca od 9:00 do 10:00 hod.

Doprava na tábor je individuální: souřadnice GPS: 50°28'6.798"N, 15°45'22.076"E

Doprava na tábor je individuální: souřadnice GPS: 50°28'6.798"N, 15°45'22.076"E

1. varianta – u Obecního úřadu Nemojov (naproti restauraci) odbočit z hlavní silnice

1. varianta – u Obecního úřadu Nemojov (naproti restauraci) odbočit z hlavní silnice

vlevo k tenisovým kurtům, kde zanecháte automobil a pěšky cca 100 m přes les na

vlevo k tenisovým kurtům, kde zanecháte automobil a pěšky cca 100 m přes les na

tábořiště

tábořiště

2. varianta – na konci Nemojova (než začnete sjíždět z kopce směrem k přehradě)

2. varianta – na konci Nemojova (než začnete sjíždět z kopce směrem k přehradě)

odbočit z hlavní silnice vlevo až k hájence, zde opět vlevo a cca 300 m rovně po lesní

odbočit z hlavní silnice vlevo až k hájence, zde opět vlevo a cca 300 m rovně po lesní

cestě (lesní cesta je v horším stavu než minulý rok, ale při opatrnosti lze projet až k tábořišti).

cestě (lesní cesta je v horším stavu než minulý rok, ale při opatrnosti lze projet až k tábořišti).

Kontakt na vedení tábora:

Kontakt na vedení tábora:

Tomáš Klíma – Panter

mobil: 731 959 227 (2. oddíl) – po celý tábor

Tomáš Klíma – Panter

mobil: 731 959 227 (2. oddíl) – po celý tábor

Tereza Zeunerová – Kolibřík

mobil: 732 875 360 (1. oddíl) – 1. týden

Tereza Zeunerová – Kolibřík

mobil: 732 875 360 (1. oddíl) – 1. týden

Lenka Mikešová – Skřítek

mobil: 731 065 604 (1. oddíl) – 2. týden

Lenka Mikešová – Skřítek

mobil: 731 065 604 (1. oddíl) – 2. týden

Michal Tichý – Mišut

mobil: 775 244 092 (2. oddíl) – po celý tábor

Michal Tichý – Mišut

mobil: 775 244 092 (2. oddíl) – po celý tábor

Adam Klíma

mobil: 605 589 246 (2. oddíl) – po celý tábor

Adam Klíma

mobil: 605 589 246 (2. oddíl) – po celý tábor

V případě nedostupnosti některého z tel. čísel, zkuste jiné.

V případě nedostupnosti některého z tel. čísel, zkuste jiné.

Adresa tábora pro zasílání pošty dětem:

Adresa tábora pro zasílání pošty dětem:

Skautský tábor Nemojov

Skautský tábor Nemojov

(dopište jméno nebo přezdívku dítěte)

(dopište jméno nebo přezdívku dítěte)

54461 Nemojov u Dvora Králové

54461 Nemojov u Dvora Králové

Poštu na tábor odesílejte nejpozději ve středu 22. 7. 2015, abychom jí stihli převzít, než se

Poštu na tábor odesílejte nejpozději ve středu 22. 7. 2015, abychom jí stihli převzít, než se

vrátíme domů ☺ Pošlete dítěti aspoň 1 dopis či pohled za týden. Díky.

vrátíme domů ☺ Pošlete dítěti aspoň 1 dopis či pohled za týden. Díky.

Kontaktovat děti můžete prostřednictvím telefonů vedoucích tábora nebo poštou.

Kontaktovat děti můžete prostřednictvím telefonů vedoucích tábora nebo poštou.

Volat můžete každý den, nejlépe mezi 19:00 - 20:00 hod. Návštěvy rodičů nebudou

Volat můžete každý den, nejlépe mezi 19:00 - 20:00 hod. Návštěvy rodičů nebudou

v průběhu tábora umožněny.

v průběhu tábora umožněny.

Na tábor je zakázáno s sebou vozit: mobilní telefony, mp3 přehrávače a jiné elektronické

Na tábor je zakázáno s sebou vozit: mobilní telefony, mp3 přehrávače a jiné elektronické

přístroje. Nejsou potřeba a mohou se dětem zničit.

přístroje. Nejsou potřeba a mohou se dětem zničit.

