RAGNARÖK
Historický tábor s trochou tajemna

24.24.-31. července
Bardové dopěli svou píseň a síně ztichly.
Legendy byly převyprávěny a bájní hrdinové odešli.
Nadešel čas pro příběh nový. Pro Příběh, jenž teprve má nastat.
Ty jsi se rozhodl, že ho chceš prožít.
Možná budou jednoho dne bardové zpívat o Tobě.
Nyní ale pojď a přijmi své místo mezi lidem severským.

Co nás letos čeká? Co znamená tajemné slovo Ragnarök? Ragnarök je
vlastně konec, závěr, soumrak. Vikingové jej však chápali také jako nový
začátek, jako poselství do budoucnosti. I na Tobě záleží, jaká bude.
Otevíráme příběh, ve kterém je místo pro fantazii, který žádá zodpovědnost.
Příběh, který tě postaví do nových situací. Příběh o lásce, vůli, odvaze i
vytrvalosti. Obstojíš? Zaváháš? Udělat chybu může každý, přiznat ji umí jen
málokdo. Dokážeš to? Předstoupíš před thing? Pohlédneš do Pramene?
Vydáš se na cestu? Pojď.
TÁBOŘIŠTĚ
Tábořiště Těšitelův mlýn u Kutné Hory. To místo mnozí z vás znají. Leží
v údolíčku pod obcí Poličany. Podsadové stany postavíme na loučce na břehu
říčky Vrchlice. Ta nás ráno osvěží a večer uspává. Žijeme ponejvíce venku,
ale můžeme využívat zázemí blízkého mlýna. Tam jsou sociálni zařízení,
kuchyň, sklad a izolace pro nemocné.
SRAZ:
DOPRAVA NA TÁBOR JE ORGANIZOVÁNA TAKTO:
A/ Praha – sraz bude na Hlavním nádraží u prodejny PONT
v sobotu 24. července v 9:15.
• Není třeba být na místě ještě dříve, vlak na Kutnou Horu nám odjíždí až
v 10:00.
• Cesta vlakem tam i zpět je zahrnuta v ceně tábora.
B/ Kutná Hora – sraz na vlakovém nádraží 24. července v 11:00
Skupina z Prahy dorazí vlakem v 10:59
• Z Kutné Hory na tábořiště doveze účastníky objednaný autobus.

ODJEZD:
DOPRAVA Z TÁBORA JE ORGANIZOVÁNA TAKTO:
A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží v sobotu 31. července v 12:05.
Instruktoři doprovodí děti do odjezdové haly k obchodu PONT. Prosíme rodiče, aby
tam na nás počkali.
B/ Do Kutné Hory – na vlakové nádraží přijedeme autobusem po 10:30.
C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 31. července mezi 10:00
a 11:00 z Těšitelova mlýna u Kutné Hory.
Vyznačte prosím na přiloženém formuláři, jaká varianta odjezdu zpět je pro Vás
nejschůdnější. Vyhneme se tak případným nejasnostem.
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POPLATEK ZA TÁBOR:
Poplatek uhraďte prosím v plné výši nejpozději do 10.7.10.
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
dítěte nebo číslo faktury.
Pokud jste tábor již v plné výši uhradili, považujte prosím tyto řádky za
bezpředmětné.

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY:
První vítáme, druhé zakazujeme. Pokud posíláte na tábor menší děti, pište jim
často. Poštu rozdělujeme denně. Návštěvy jsou na našich táborech z pedagogických
i zdravotních důvodů zakázány. Uvědomte si, jak může návštěva jednoho dítěte
rozlítostnit ostatní a narušit soudržnost. V opravdu naléhavých případech
kontaktujte nejprve hlavního vedoucího.

Adresa:

Tábor s Hobitem
Těšitelův mlýn
Žižkov 82
KUTNÁ HORA
284 01

Telefon:
327 512 951
/ Užívejte prosím jen ve velmi naléhavých případech./
PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•
•

zdravotní a očkovací průkaz dítěte / 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 /
máte-li průkaz na slevu jízdného ČD

Kontakt

Ivan Bauer
hlavní vedoucí
/dotazy a informace na 603 154 261/

Hle, zde vidím svého otce
Hle, zde vidím svou matku, své sestry a své bratry
Hle, zde vidím zástup mého lidu v samém počátku
Oni mě volají, vyzívají mne abych přijal místo mezi nimi
V sálech Valhally, kde udatní mohou žít navěky

Těšíme se na vás
Za agenturu

a instruktorský tým Hobit, Lukáš, Míša, Anička, Péťa, Kája
Lukáš Houser
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SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ
Vybavení:
• spodní prádlo a ponožky
• 1 silné vlněné ponožky
• 2 trička
• 1 košile pracovní
• 1 dlouhé kalhoty
• 2 krátké kalhoty
• 1 tepláky nebo šusťáky pro sport
• 1 další tepláková souprava na spaní
• 1 teplý svetr
• větrovka
• pláštěnka
• plavky
• čepice nebo klobouk proti slunci
• šátek / nutný i pro hry /
• dvoje sportovní boty / botasky apod./
• sandály / i do vody/
• holínky
• přezůvky do objektu
• kapesníky
• 2 ručníky
• hygienické potřeby
• opalovací krém
• balení toaletního papíru
• jídelní misku a lžíci nebo příbor
• plecháček na pití
• škrabka na brambory
• psací potřeby, pastelky a blok
• zavírací nůž s pojistkou
• baterka + náhradní baterie
• malý batůžek
• spacák
• pytel na špinavé prádlo
• dopisní papír a známky
• přiměřené kapesné
• povinná dokumentace / viz výše /
Vše sbalte do kufru, snáze v něm udržíte pořádek!

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ
• Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že
budeme s dětmi cvičit, plavat, hrát lesní hry apod. Proto nejsou naše tábory vhodné
pro děti s vážným zdravotním handicapem. Výjimky zvažujeme 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.
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Prohlášení rodičů – PODLE VYHLÁŠKY NESMÍ BÝT STARŠÍ JEDNOHO DNE – PŘINESTE K ODJEZDU !
A/ PROHLAŠUJI, ŽE DÍTĚ .............................................……......... JE ZDRAVÉ. OŠETŘUJÍCÍ
LÉKAŘ MU/JÍ
NENAŘÍDIL ZMĚNU REŽIMU, ZVÝŠENÝ ZDRAVOTNICKÝ DOZOR, ANI KARANTÉNNÍ
OPATŘENÍ. DÍTĚ NEJEVÍ ZNÁMKY AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ. NENÍ MI ZNÁMO, ŽE BY DÍTĚ PŘIŠLO
V POSLEDNÍCH DNECH DO STYKU S INFEKČNÍ CHOROBOU, KTERÁ BY OHROZILA OSTATNÍ ÚČASTNÍKY.
B/ Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu tábora pod dohledem užívat pilu a sekeru.
C/ Beru na vědomí, že pokud by dítě svévolně poškodilo inventář, může provozovatel žádat
náhradu.
D/ 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.

E/ Z tábora dítě pojede

- do Prahy
- do města Tábora
- vyzvedneme si je přímo na místě osobně

F/ Při návratu

- dítě smí odejít z nádraží domů samo
- dítě si na nádraží převezmeme
- dítě si na nádraží převezme /vypište kdo/
……………………………………………

G/ U svého dítěte upozorňuji na /zdravotní omezení, alergie, zvláštnosti apod./
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................………………
........................................................................................................................………………
Potvrzení lékaře
Potvrzuji, že dítě .................................................................. r.č. .....................................
je zdravé a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. Dítě prodělalo tyto
choroby:
......................................................................................……………………………………………

U dítěte upozorňuji na
...................................................................................................…………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………….

...............................................
razítko a podpis lékaře
Jméno rodiče (čitelně):……………………………..

V .......................... dne ...................

Podpis

rodiče...................................................

4

