Tábor OB – Malý Ratmírov – Teorie velkého třesku
Datum:
Cena:

13. – 20. srpna 2022
0,– Kč – děti (0 – 1 rok)
1 000,– Kč – děti (1 – 3 roky)
2 700,– Kč – děti (4 – 6 let)
3 500,– Kč – žáci (6 – 10 let)
3 900,– Kč – žáci (10 – 14 let)
6 000,– Kč – sourozenci (2 sourozenci 0 – 14 let)
3 900,– Kč – dospělý člen rodiny
vedoucí dle individuální domluvy
Způsob platby: výhradně na účet 2601769439/2010, VS registrační číslo
Ubytování:
Chatový tábor Malý Ratmírov. Spí se na postelích, spací pytel není potřeba.
https://www.chatyratmirov.cz/
Jídlo:
od sobotního oběda do sobotního oběda, (snídaně, obědy, večeře, včetně svačin a pitého
režimu)
Doprava:
auty
Odjezd:
v sobotu v 8:30 z parkoviště za Tescem u hlavního nádraží.
Příjezd:
v sobotu v 16:00 na parkoviště za Tescem u hlavního nádraží.
Program:
 tréninky orientačního běhu
 táborové hry
 soutěže
 koupání
Seznam věcí: věci na běhání, není vždy možnost je někde rychle usušit, proto doporučuji mít
(doporučený) věci na běhání 3x, boty na běhání 2x. Běháme za každého počasí, proto prosím, oblečení
přizpůsobte počasí (pokud bude chladno, přidejte teplejší věci)
Oblečení:
Tričko s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem, tepláky nebo elasťáky (něco, co má
dlouhé nohavice), běhací dres (dederon, kdo má), obuv ven (tenisky na běhání po lese)
ponožky a spodní prádlo (dle počtu dní), oblečení pro pobyt v budově (nejlépe využitelné
jako oblečení na běhaní v případě nouze), pyžamo, šátek, přezůvky, pláštěnku.
Ostatní potřeby:
Propisku, tužku, buzolu (kdo má), čip (kdo má), fixy nebo pastelky – stačí barvy černá,
hnědá, zelená, modrá, žlutá, červená. Blok nebo sešit se čtverečkovaným papírem A5,
izolepu, svírací špendlíky, mapník - sáček na mapu (průhledný, nešustivý, A4), pláštěnku,
baterku, čelovku (kdo má), láhev s pitím, svačinu, menší batůžek, knížku na čtení, karty,
menší cestovní hry apod.
Nezapomeňte léky – pokud nějaké užíváte pravidelně – informujte Míšu Zřídkaveselou
(zdravotník).
Zhusta

