ČESKÁ

TÁBORNICKÁ

UNIE

OCHRÁNCI JIZERSKÝCH HOR - OSADA JIZERA

Letní tábor ochránců přírody
CHKO Lužické hory 2007
1. TURNUS
1.7. – 14.7. 2006
2.900,- Kč

2. TURNUS
14.7. – 28.7. 2006
2.900,- Kč

Cena pro členy Osady Jizera ČTU:

2.600,- Kč

2.600,- Kč

Členství v Osadě Jizera na rok 2007 pro dítě je 150,- Kč.

Dítě je možno přihlásit i na celý tábor
Sleva pro více dětí z jedné rodiny je 200,- Kč.
Účastníci letního tábora CHKO Lužické hory 2006.

Směr Horní Světlá

Program:
Tábor je zaměřen na ochranu přírody v duchu hesla „Poznej
a chraň“. Nosným tématem tábora je celotáborová hra, jejíž součástí jsou
sportovní, dovednostní a inteligenční disciplíny a hry, poznávací výlety do
okolí, táboráky s kytarou, karneval, koupání, stezka odvahy a další.

Místo:
Tábor se nachází nedaleko státní hranice s Německem v malebném
údolí obce Dolní Světlá v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Krásné okolí
skýtá možnost zdravého pobytu dětí v přírodě. Z tábora je jen kousek na
nejvyšší vrchol Lužických hor horu Luž, na unikátní skalní útvar Krkavčí
kameny, rozhlednu Hvozd, Milštejn, Ledovou jeskyni, staleté tisy
v Krompachu, přírodní památku Brazilku, přehradu Naději, Lemberk,
Zdislavinu studánku a mnoho dalších zajímavých míst i na Německé straně
Lužických hor.

Ubytování:
Stany s kovovou kostrou pro dvě osoby jsou vybaveny dřevěnou
palandou s matrací a skříňkou na uložení věcí. Sociální zařízení je přírodního
typu (suché WC, přírodní umývárna se sprchou a teplou užitkovou vodou).
Vybavení tábora splňuje veškeré hygienické požadavky. Pravidelnou kontrolu
provádí Krajská hygienická stanice Liberec.

Stravování:
Stravování je 5x denně včetně pitného režimu. Kuchařky pečují o
naše žaludky „domácí“ a chutnou stravou.

Účast:
Tábor je pro děti a mládež od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 28 dětí,
čímž je zajištěn individuální přístup vedoucích k dětem.

Vedoucí:
Tábor probíhá pod vedením zkušených vedoucích, držitelů "Osvědčení
o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost vedoucí dětských
kolektivů" a "Osvědčení Hlavní vedoucí tábora". Obdobné letní tábory
pořádáme nepřetržitě již od roku 1993. Zdravotní péče je zajištěna
zdravotníky s osvědčením o absolvování Kurzu zdravotník zotavovacích akcí u
Českého červeného kříže s akreditací Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.

Úrazové pojištění:
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni na základě úrazové pojistky
České tábornické unie a Generali Pojišťovny a.s.

Doprava:
Společná doprava je zajištěna autobusem s odjezdem z centra
Liberce.

Spolu s přihláškou Vám zašleme seznam vybavení, mapku
s příjezdem na tábořiště.
Dále Vám zašleme prohlášení o bezinfekčnosti a posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře,
který se odevzdá v den odjezdu na tábor.
Ten si musíte nechat potvrdit Vaším dětským lékařem, jinak
nebude Vaše dítě na letní tábor přijato.
Vzhledem k tomu, že tábořiště je poblíž hranic s Německem,
navštívíme v programu tábora zajímavá místa na druhé straně
hranice. Proto doporučujeme jako doklad cestovní pas a dle vaší
úvahy malé kapesné v Eurech.

Uzávěrka přihlášek bude 31. května 2007.
Po naplnění stavu tábora si vyhrazujeme právo odmítnout
další zájemce!
Přijetí Vašeho dítěte na tábor Vám závazně potvrdíme a
zároveň vám zašleme podrobné pokyny pro odjezd a kontakty na letní
tábor.
Přihlášky:
Zájemci o tábor si mohou napsat či zavolat o přihlášku na
adresu hlavního vedoucího tábora, který vám podá další informace.
Hlavní vedoucí tábora
Jan Rubeš
místonáčelník Osady Jizera ČTU, náčelník Severočeské oblasti ČTU,
a držitel „Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost vedoucí dětských
kolektivů“ a „Osvědčení o absolvování kurzu přípravy hlavních vedoucích táborů“

Květinová 36, 466 01 Jablonec nad Nisou
mobil: 723 831 727, tel.: 484 846 157
e-mail: jan.rubes@osadajizera.cz

Pr ovo zo va te l tá b o ra :

Směr hraniční přechod ČR - Německo

JŇK 0702

