Májovka 2018
Termín
28.4. – 1.5. 2018.

Místo
Táborová základna Oblátek, Stražiště u Mladotic, okr. Plzeň sever, GPS 49°59'6.919"N, 13°18'51.684"E
Upozorňujeme, že v lokalitě je mizivá možnost mobilního spojení!

Doprava
Z Chomutova do Strážiště a následně i zpět autobusem.
Autobus pravděpodobně nebude moci zajet až k táboru pro nesjízdnou cestu, děti budou vyloženy cca 1 km
nad táborem na kopci, dále dojdou pěšky po asfaltové lesní cestě. Zavazadla si starší odnesou sami, mladším
budou odvezena dodávkou.
Odjezd: sraz u klubovny v sobotu 28.5. 2018 v 8.45, odjezd autobusu v 9:00
Příjezd: zpět ke klubovně v pondělí 1.5. 2018 cca v 15:30 – 16:00. Odjezd z Oblátku je ve 14:00, doba
příjezdu záleží na provozu po trase.

Ubytování
Ve čtyřlůžkových chatkách ve vlastním spacáku. Chatky jsou bez elektřiny, s matracemi a nemají žádné
topení! Berte na to ohled pří výbavě dětí vzhledem k předpovědi počasí.

Stravování
Sobota 28.4. začíná obědem, od 29.4. do 1.5. strava 5x denně, 1.5. se končí obědem. Balíček na cestu
nebude vzhledem ke krátkosti doby přepravy domů vydáván. Vlastní ešusy, hrníčky a lžíce nutné! Ešus lze
nahradit miskou, hrníček kelímkem apod.
Cena: 350.- Kč zahrnuje ubytování, stravu, materiální a technické zabezpečení. Cena byla upravena v
závislosti na poskytnuté dotaci od kraje i příspěvku okresní rady.
Doplatek do uvedené výše (zpravidla 150.- Kč) doplatí děti až na Oblátku svému vedoucímu. Kdo zaplatil
již celých 450.- Kč, bude mu rozdíl vrácen.

Potřeby
Oblečení a obutí na 4 dny do přírody – dostatečné podle aktuálního počasí. Doporučujeme řídit se zásadou,
že více tenkých vrstev hřeje více než jedna silná. Dále kroj (kdo má), spacák (pokud možno teplý), toaletní
potřeby, teplé věci spaní, ponožky na spaní, ešus (nebo miska) a lžíce, hrníček nebo kelímek, pláštěnka,
kartička pojišťovny, nůž, KPZ, láhev – buď polní nebo PET – na pití, baterka, kapesné být nemusí – není
tam možnost nákupu, malý batůžek na výlety, hudební nástroje.
Na vlastní hru pak mohou děti ještě potřebovat příhodné oblečení – má se přijet VE SVÁTEČNÍM
OBLEKU (MYŠLENO STARÉ OBLEČENÍ - MAFIÁNSKÉHO TYPU, FANTAZII SE MEZE
NEKLADOU, (POSTAČÍ OVŠEM I STARŠÍ KRAVATA ČI TMAVÉ BRÝLE).
STŘELNÉ A KULIČKOVÉ ZBRANĚ NEJSOU NA HRU DOVOLENY. POVOLENÉ JSOU PLASTOVÉ
MAKETY A VODNÍ PISTOLKY.
Kdo užívá léky, tak si je nezapomene doma, ale odevzdá je při odjezdu vedoucímu.
Věci tentokrát raději sbalte do nějakého hranatého zavazadla (taška nebo kufřík) – bude se to lépe rovnat do
kufru autobusu, spacák, pokud se nevejde do zavazadla, možno nést v ruce. Všechno podepsat – hlavně
spacáky! Velikost zavazadla volte prosím s rozumem, nejedeme na tábor, ale jen na 4 dny!

