8 days a week
zážitkový kurz s HOBITEM pro účastníky ve věku 14 – 18 let
„Někdy je týden příliš krátký na to, abychom zažili a stihli všechno, co bychom chtěli“
Pojďte s námi zažít intenzivní týden plný netradičních aktivit, komunikačních her
a prolamování bariér… pojďme prožít týden tak, jako by měl osm dní. Co nás čeká?

8 DNÍ

1 SPOLEČENSTVO

7 SVĚTŮ

2 TÝMY

6 PŘEKVAPENÍ
5 INSTRUKTORŮ

3 EPOCHY
4 HOSTÉ

Informace o táboře:
Ubytování – v podsadových stanech se zázemím pevného objektu historického mlýna. Tábořiště je
umístěno v malebném údolí řeky Vrchlice u obce Poličany.
Stravování – pětkrát denně, pitný režim je zajištěn, o táborovou kuchyni se stará profesionální
kuchař
Adresa: Těšitelův Mlýn (Denemark)
Poličany 2
284 01 Kutná Hora
Telefonní kontakty (pro naléhavé případy)
hlavní vedoucí kurzu – Mgr. Jindřich Frajer 732840163
zást. hl. vedoucího – Bc. Zdenka Burešová 737403308
Doprava NA MÍSTO konání tábora je organizována takto:
A/ Účastníci z Prahy se sejdou s naším instruktorem v hale Hlavního nádraží u prodejny PONT, a to
dne 1. srpna v 9:45. Společně odjíždějí rychlíkem č. 679. Jízdenku z Prahy do Kutné Hory si hradí
účastníci sami, zpáteční cesta je zahrnuta v ceně tábora.

B/ Účastníci z Kutnohorska se sejdou s naším instruktorem před halou hlavního nádraží v Kutné Hoře,
a to dne 1. srpna v 10:45.
C/ Účastníci z jiných míst se mohou připojit v Praze nebo v Kutné Hoře.

Doprava ZPĚT z tábora je organizována takto:
A/ Účastníci „pražští“ dorazí do Prahy na Hlavní nádraží 8. srpna ve 12:05 rychlíkem č. 674.
Instruktor doprovodí účastníky do haly.
B/ Účastníci z Kutnohorska dorazí do Kutné Hory na hlavní vlakové nádraží 8. srpna v 10:45.
C/ V individuálních případech lze po předchozí domluvě s hlavním vedoucím vyzvednout účastníka
přímo v místě konání tábora na Těšitelově mlýně.
Poplatek za tábor uhraďte prosím v plné výši nejpozději do 15. 7. 2010. V opačném případě zařadíme
náhradníky a Vám naúčtujeme manipulační poplatky. Náš účet má číslo 0442403309/0800 a je veden
u České spořitelny v Kutné Hoře. Konstantní symbol platby 0308, jako variabilní symbol uvádějte
prosím rodné číslo účastníka nebo číslo faktury.
Pokud jste tábor již v plné výši uhradili, považujte prosím tyto řádky za bezpředmětné.
Předepsaná dokumentace !







zdravotní a očkovací průkaz účastníka / modrý nebo žlutý /
kartička zdravotní pojišťovny / stačí kopie /
Prohlášení o zdravotním stavu / je součástí tohoto dopisu /
Prohlášení rodičů / je součástí tohoto dopisu /
doklad o zaplacení tábora / můžete-li jej opatřit /
průkaz na slevu jízdného ČD

Připomenutí drobná, leč užitečná
 Táborový program je pestrý, naplněný činností, hrou i prací.
 Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že budeme
s účastníky kurzu cvičit, plavat, hrát lesní hry apod. Proto nejsou naše tábory vhodné pro
účastníky s vážným zdravotním handicapem. Výjimky zvažujeme po domluvě s rodiči a
lékařem.
 Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí.
 Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu.
 Prosíme Vás, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy Vašich dětí předem!
Vypište je do „Prohlášení“. Nezapomeňte uvést také další závažné skutečnosti, o kterých
bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné zvláštnosti apod. Pomůžete nám i dětem.

Povinná výbava – sportovní oblečení do tepla i do zimy, pevná sportovní obuv, voděodolná obuv,
přezůvky do pevného objektu, pláštěnka (nepromoková bunda), spacák, karimatka, ešus, příbor,
hrnek, repelent, krém na opalování, šátek (nikoli čepice, bude potřeba na hry), staré oblečení, které
se může umazat (či zničit).
Povinná programová výbava (prosím přivezte s sebou, budete potřebovat na hry):
1, společenské oblečení (na společenský večer – například oblek, košili a klobouk, halenku se sukní,
letní večerní šaty a podobně)
2, staré bílé prostěradlo
3, švihadlo
4, fotka z útlého dětství v zalepené obálce (zalepte prosím už doma)
5, tenisový míček
6, kostým ve stylu disco z 80. nebo 90. let
7, stříkací pistole
8, cyklistická helma
Doporučená výbava – myš, pastelky, fixy, omalovánky
Nedoporučená výbava – šperky a nepotřebné drahé věci, nesmyslné zásoby jídla, palné, sečné a
bodné zbraně.

Přeji Vám všem krásné léto a těším se na setkání
Mgr. Jindřich Frajer

Součást povinné dokumentace:

Prohlášení rodičů:
POZOR! TOTO PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDEN DEN – PODEPIŠTE HO TEDY
NEJDŘÍVE 31. ČERVENCE.

1/ Prohlašuji, že dítě .................................................................... nar. ....................................
Je zdravé a může se zúčastnit tábora s Hobitem. Ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu
režimu, zvýšený zdravotnický dozor, ani karanténní opatření. Není mi známo, že by dítě
přišlo před odjezdem do styku s nakažlivou nemocí.
2/ Beru na vědomí, že v průběhu tábora bude dítě pod dohledem sportovat a pracovat
s nástroji a pohybovat se v přírodě (les, louka apod.).
3/ Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu tábora pod dohledem používat sekyru a pilu.
4/ Dávám tímto souhlas s tím, že Agentura Hobit může použít fotografie a video, zachycující
účastníky, pro účely tvorby videozáznamu z tábora a pro propagační účely Agentury Hobit.
5/ Beru na vědomí, že svévolně způsobenou škodu na táborovém inventáři musí dítě uhradit.
6/ Potvrzuji, že dítě je

a/ plavec

b/ neplavec

/ nehodící se škrtněte /

7/ Z tábora se dítě vrací do

a/ Prahy

b/ Kutné Hory

8/ Při návratu si dítě
a/ převezmeme sami

b/ převezme jej jiná osoba: .................... c/ smí odejít samo

9/ U svého dítěte upozorňuji na: .........................................................................................
...............................................................................................................................................
Datum..................

Podpis rodiče: ............................

Potvrzení lékaře
Potvrzuji, že dítě....................................................... nar..............................................................
Je zdravé a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. Dítě nejeví známky
akutního onemocnění.
Dítě prodělalo tyto choroby..........................................................................................................
U dítěte upozorňuji na...................................................................................................................
Datum........................

Razítko a podpis lékaře..............................

