Vážení rodiče,
jako každý rok, se i letos uskuteční letní tábor, který je vyvrcholením skautského roku. Na táboře
můžeme dětem nabídnout mnohem více možností a činností než na schůzkách v průběhu roku,
můžeme se jim mnohem lépe a cíleněji věnovat a zároveň ještě větší mírou přispět k jejich výchově
v duchu a poslání Junáka - jímž je všeobecný rozvoj osobnosti mladých lidí. Náplní našeho tábora
je spousta aktivit ze skautské praxe, aktivit zaměřených na aktivní občanství a utužení kolektivu
mezi dětmi v oddílu, různorodé fyzické aktivity vč. vodáckých aktivit jako je plachtění, jízda na
lodích či plavání, a také spousty her.
Tábor 2019 proběhne v termínu 20. - 30. července, na stejném tábořišti jako loňský rok (přikládám
odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/2tJq1 ) a tématem letošního tábora bude Plavba kolem světa Fernão de Magalhães. Námořnické převleky jsou tedy vítány.
Přihlášky k táboru naleznete v příloze. Kapacita tábora je omezená, proto je ideální odevzdat
přihlášky co nejdříve - nejpozději však do 30. března, pokud by vaše dítě mělo kamaráda, který by
chtěl jet s námi, tak ho v případě volných míst rádi na našem táboře uvítáme. Nezbytnou součástí
přihlášky je také potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které vám vystaví dětský lékař a má
platnost dva roky - tudíž můžete použít ty loňské (pouze v případě, že se za rok nic nezměnilo).
Nezapomeňte si pohlídat kolonku týkající se očkování - v případě neočkovaného dítěte jsme
povinni ze zákona odmítnout jeho účast na našem táboře.
Co se týče platby za tábor, cena je pro členy Junáka - 2 300kč pro nečleny 2 500 kč. Informace k
platbě naleznete v přihlášce a termín platby je do konce června. Pokud byste se ohledně platby
za tábor chtěli domluvit na různých variantách - neváhejte se mi ozvat.
S přáním hezkého dne,
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