Informace o letním táboře VATRA Boskovice
Jsme oddíl malých i velkých turistů, zálesáků a ochránců přírody a jako každý rok pořádáme
letní tábor v naší táborové základně poblíž vísky Drozdovská Pila (část obce Drozdov, okres
Šumperk) v nádherném údolí říčky Březné v podhůří Jeseníků. Dva krásné týdny, na které se každý
vatrák těší celý rok, s námi můžete prožít i vy! Tábor je určen pro děti, které zrovna dokončili 3. až 9.
třídu základní školy.
Termín a místo tábora: 15. 7. 2018 – 28. 7. 2018, GPS souřadnice 49°54 ́ 33 ̋N 16°45 ́ 15 ̋E.
Cena tábora: 3.333,-Kč. Zaplaťte prosím nejpozději do 22. 6. 2018 na účet
107-8894670287/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Program: Většinu času trávíme hraním nejrůznějších her v táboře a jeho okolí, při kterých
poznáváme přírodu, rozvíjíme svoji tvořivost, šikovnost, samostatnost a sílu. Program je obohacený
různými dílnami, ve kterých vyrábíme různorodé předměty z rozličných materiálů. Během tábora
také chodíme na výpravy do blízkého či vzdálenějšího okolí a společně se podílíme jak na
běžném chodu tábora, tak na jeho výstavbě a zvelebování. Program je sice velmi intenzivní a
náročný po stránce tělesné i duševní, ale vždy přiměřený věku dítěte a jeho individuálním schopnostem.
Ubytování a zázemí: Spíme ve stanech s podsadou, jíme 5x denně a dodržujeme pitný režim.
Sprchujeme se v teplé vodě a koupeme se v potoce (dle počasí). Máme k dispozici i saunu.
Jako zázemí nám slouží stálý srub, hangár, teepee a jídelna pro případ špatného počasí. Děti
jsou připojištěny pro případ úrazu.
Odjezd: v neděli 15. 7. 2018 v 8:45 z vlakového nádraží Boskovice (vlak jede v 9:01).
Příjezd: v sobotu 28. 7. 2018 v 16:57 na vlakové nádraží Boskovice.
Co si vzít s sebou: padnoucí batoh, se kterým je dítě schopno absolvovat třídenní výpravu
(objem 30 - 50 litrů), v případě menšího batohu ještě sportovní tašku na zbytek věcí, spací pytel (v
údolí je za letních nocí poměrně chladno, proto je nutný spací pytel určený pro použití alespoň
od jara do podzimu), karimatka, spodní prádlo, oblečení na spaní, trička s krátkým rukávem,
mikina, teplý svetr, větrovka, dlouhé kalhoty, krátké kalhoty, plavky, pláštěnka, holínky, sandály,
kecky a pevné turistické boty. Boty musí padnout, lepší starší rozbité než nové neprošlápnuté.
Kapesníky, bavlněný šátek, kšiltovka, hygienické potřeby – kartáček, pasta na zuby, mýdlo,
ručník, krém na opalování, sluneční brýle, průkazka zdravotní pojišťovny, baterka, píšťalka, zápisník,
propiska, zavírací nůž (nabroušený), láhev na vodu, trojdílný nerezový ešus, hrníček, lžička, chlebník
nebo malý batůžek (pokud má dítě pouze jeden velký batoh), 200,- Kč na drobné výdaje, bílé
prostěradlo či jiné plátno na obarvení o rozměrech nejméně 1 x 1,5 m.
Pokud užívá dítě speciální léky, NEZAPOMEŇTE JE!
Do výbavy je možné vzít hudební nástroj (foukací harmonika, flétna, kytara), dopravu větších
nástrojů dohodneme individuálně.

Je zbytečné dávat dětem mobilní telefon či jinou elektroniku. Tábor je v hlubokém údolí, kde
není signál a není možné cokoliv nabíjet. Pro podávání zpráv jsou k dispozici speciální
táborové pohlednice a další dopisní potřeby, které budou ke koupi v táboře. Velmi
nedoporučujeme vybavit děti cennými věcmi (šperky, elektronika, drahé oblečení) a kuličkovými
pistolemi. Používání elektroniky apod. je specifikováno v táborovém řádu, který je vyvěšen na
našich webových stránkách.
Věci budou od vlaku na tábořiště odvezeny autem, takže je děti nebudou muset nést. Návštěvy
dětí na táboře nejsou povoleny. Místo návštěvy raději napište pohled.
Všem účastníkům tábora můžete psát na adresu:
LT VATRA Boskovice, TIC Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty.

Při odjezdu je nutné mít:
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI - LIST
ÚČASTNÍKA A PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - BEZ TĚCHTO DOKLADŮ
S NÁMI NEMŮŽE DÍTĚ ODJET!
Během tábora děti absolvují několikadenní výpravu, takže je třeba, aby byly vybaveny batohem,
ve kterém si odnesou spacák, karimatku a oblečení a jídlo na tři dny. Batoh musí dítěti sedět a
je třeba, aby bylo možné dotáhnout bederní popruh, aby si nezpůsobily problémy se zády.
Vhodný je batoh 30-50 litrů s ohledem na výšku dítěte. Pokud do batohu nejste schopni zabalit všechny
věci na celý tábor, dejte dítěti ještě navíc sportovní tašku, do které dáte zbytek věcí. Pokud si nejste
čímkoliv jisti nebo nejste schopni sehnat potřebné vybavení, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám
poradíme a pomůžeme. Oblečení dejte dítěti pouze přiměřené množství. Pokud bude třeba, raději
vypereme a usušíme.
Na cestu od vlaku do tábora a na krátké výlety je dobré mít malý batůžek nebo chlebník na
svačinu a pláštěnku (není nezbytně nutné). Myslete na to, že dítě by mělo být schopné odnést
si všechny svoje věci. Rádi jim se vším pomůžeme, ale nemůžeme neustále nosit všechny věci
všem. Takže balte věci s rozmyslem a zvažte, co je a co není potřeba. Dítěti by měla zůstat alespoň
jedna
volná ruka, když si ponese všechny svoje věci.
Pokuste se všechny věci, které dětem dáváte na tábor nějak označit nebo podepsat (stačí i
monogram). Každý rok nám zůstává po táboře spousta věcí, ke kterým se nikdo nehlásí. Nechte dítě,
ať si batoh sbalí samo nebo ať je alespoň u balení přítomno a pozná svoje věci!
Budete-li dítě na tábor odvážet nebo přivážet sami, dejte nám to prosím s předstihem vědět.
Stejně tak nás prosím informujte, pokud dítě bude přistupovat do vlaku nebo vystupovat z vlaku

jinde, než na plánované trase. Pokud bude dítě po táboře vyzvedávat jiná osoba, nežli-rodiče, taktéž
nás o tom prosím informujte.
Neposílejte prosím na tábor děti proti jejich vůli. A pokud tak učiníte, neslibujte jim, že si pro ně
přijedete, když se jim tam nebude líbit. Bez těchto slibů se dítě zvládá adaptovat daleko lépe a
rychleji. Píšete-li jim, podpořte je a zdůrazněte jejich přednosti, samostatnost a vytrvalost. Nejste-li
si jisti, kontaktujte nás. Máme mnohaleté zkušenosti s dětmi různých povahových vlastností.

