OS Neumětel již přes 30 let bududuje tábor na louce v prostoru bývalého
tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu
tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je
situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen
povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování
vodních sportů. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je
ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.
1. běh
Odjezd: Pá 1.7. 2022 v 10.00
Příjezd: Ne 17. 7. 2022 v 16.00
Cena: 6.200 Kč – 17 dní
Hlavní vedoucí:
Anna Macháčková
tel.: 606 643 884
machackova.annna@seznam.cz

2. běh
Odjezd: Ne 17. 7. 2022 v 11.30
Příjezd: So 6. 8. 2022 v 16.00
Cena: 6.600 Kč – 21 dní
Hlavní vedoucí:
Kristýna Baláková (Šimáková)
tel.: 723 334 466
kristyna.balakova@physter.com

3. běh

Adresa tábora

Odjezd: So 6. 8. 2022 v 11.30
Příjezd: Pá 26. 8. 2022 v 16.00
Cena: 6.600 Kč – 21 dní
Hlavní vedoucí:
Jakub Lacina
tel.: 604 239 814
e-mail: jakub.lacina@gmail.com

LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

Věk dětí
Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a
max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním
vedoucím).
Kapacita tábora
Cca 40 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly
spolu soutěžit.

Doprava
Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Hradčanská – zastávka
BUS (ul. Milady Horákové směr z centra), příjezdy všech autobusů jsou na
protější stranu před obchodní dům Tesco. K odjezdům autobusů je nutno se
dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodič dítěte či zákonný zástupce je
povinnen být u odjezdu či příjezdu dítěte.
Ubytování
Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny
lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek
pod hlavu
Stravování
5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy,
která je vhodná pro děti.
Program tábora
Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je
na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou
připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor
je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení
sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, karneval,
táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které
slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.
Zdravotní služba
O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše
dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.
Závazná přihláška
Přihlášení dítěte proveďte vyplněním elektronické přihlášky, pokud možno
do 15. 5. 2022. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli, o přijetí dítěte na
tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.

TĚŠĺME SE NA VÁS
www.ltrabstejn.cz

