Letní tábor MDDM – HEDVÁBNÁ STEZKA 29.6. – 13.7. 2019
Celotáborová hra zavede děti do příběhu dávných kupců na cestě z Benátek do Číny
po Hedvábné stezce a zpět. Obchodování, setkání s různými národy a z toho plynoucí
dobrodružství, budou inspirací pro řadu nových her pro mladší i starší děti. Budou plnit různé
úkoly, naučí se rychle rozhodovat a kombinovat, překonávat překážky a získají i poznatky
z dějepisu a zeměpisu. Ke splnění úkolů z oblasti vědění, zručnosti, odvahy, rychlosti a
obratnosti budou muset pracovat v kolektivu i samostatně. Své znalosti pak děti budou
uplatňovat v křížovkách, vědomostních hrách a soutěžích, bojovkách, výtvarné a sportovní
činnosti. Budou si rozvíjet zručnost při výrobě pomůcek a nástrojů pro svou činnost, získané
body je budou motivovat k co nejlepším výsledkům v soutěži v rámci oddílů a jednotlivců.
Chata Homole s kapacitou 35 míst pro děti se nachází v areálu s několika hřišti,
velkým prostorem pro sportovní soutěžení, bazénem a rozlehlým lesem v okolí, který začíná
hned u chaty. Ubytování je v pokojích s lůžkovinami. Stravování je 5x denně. Za špatného
počasí máme k dispozici jídelnu a klubovnu. V případě většího zájmu můžeme využít i
ubytování ve stanech s podsadou s 2 postelemi – nutný vlastní spacák (pouze pokud by byla
plně obsazena chata a jen se souhlasem rodičů). Za toto ubytování by byla poskytnuta sleva
950 Kč.

Seznam věcí:
2 dlouhé kalhoty, 2 teplákové soupravy, svetr, větrovka, pláštěnka, mikiny nebo košile
s dlouhým rukávem, trička s krátkým rukávem, dostatek spodního prádla, ponožek a
kapesníků, kraťasy, oblečení na spaní, čepice (šátek) proti slunci, sluneční brýle, plavky,
pevné boty, tenisky, pantofle - kroksy na ven, holinky, přezůvky do chaty, toaletní potřeby
(mýdlo, zubní pasta, kartáček, krém na opalování, hřeben, šampon, ručníky, toaletní papír),
baterka + baterie, láhev na pití, osuška, dopisní papír, známky, šicí potřeby.
Pro volný čas doporučujeme např. karty, hrací kostky apod.
Potřeby na hru:
látku alespoň 1x2 m velkou na zhotovení pláště a na přikrývku hlavy – turbany, roušky apod.,
klubko slabého provázku, nůžky, šicí potřeby, pastelky, blok, nůž, hrneček na hru, krepák,
děvčata oblečení nebo materiál na výrobu orientálního kostýmu, kluci široké plátěné kalhoty –
turci, kimono…,
Doporučené kapesné dětí je 300 Kč (v chatě je provozován kiosek).
Storno poplatky – v případě onemocnění a odjezdu z LT vracíme za jídlo, při odhlášení
z důvodu nemoci před odjezdem i poměrnou část z ubytování a dopravy.

Vedoucí tábora: Martin Sismilich, Jakub Jansa, Alena Navrátilová, Dan Štípal, Radek
Navrátil
Zdravotník: Alena Navrátilová
Doprava autobusem od MDDM 29.6.2019, sraz u MDDM v 11:00 hod., odjezd v11:30 hodin.
Příjezd k MDDM 13.7.2018, pravděpodobně kolem poledne - bude upřesněn po dohodě
s turnusem po nás – případná vytěžovačka autobusu.
Cena tábora je pro děti do 15 let včetně - 6 800 Kč, pro děti nad 15 let - 7 800 Kč.
Podepsané přihlášky, táborový dotazník a souhlasy odevzdejte ihned, nejdéle do 15.5.
Termín placení LT je do 15. 5. 2018 - pouze bezhotovostně na účet MDDM.
Číslo účtu:
270121574/0600
Var. symbol:
najdete na přihlášce
Táborový dotazník, souhlasy potřebné pro pobyt na LT, formuláře na zdravotní
potvrzení a bezinfekčnost si stáhnete na stránkách www.mddmuvaly.cz v sekci tábory,
případně je obdržíte na email
Zdravotní potvrzení platí 2 roky od vydání a musí platit po celou dobu pobytu.
U odjezdu děti odevzdají:
 Potvrzení o bezinfekčnosti ze dne odjezdu
 Potvrzení od lékaře na rok 2019
 Průkaz pojištěnce - kopii
 Léky

Adresa:
LT MDDM Úvaly
Chata Homole
Ostružno 57
506 01 Jičín

Informace na tel. čísle: 607 124 578 - Alena
PŘÍSNÝ ZÁKAZ mobilních telefonů (s výjimkou instruktorů)

