
Vážení rodiče,

i letos tábor bude, pokud nám to podmínky aspoň trochu umožní. Už teď ho připravujeme a
hrozně moc doufáme, že to vyjde. Letos už se ale nechceme vydat cestou kompromisu a
plánujeme klasický tábor v týpí na louce u Dolní Světlé v termínu 11. - 25. 7. 2021 pro děti
mladší 13 let, 8. - 25. 7. 2021 pro děti od 13 let.
Bude zřejmě ale nutných několik úprav, z nichž některé už víme nyní. Z těch pandemických to
bude zejména zákaz návštěv - návštěvní den letos nebude, stejně jako loni chceme výrazně
omezit množství lidí, kteří budou do tábora vstupovat. Co dalšího bude pro pořádání tábora letos
nutné, ještě nevíme, ale budeme se snažit vás informovat vždy co nejdřív. Dále chceme vrátit
tradici stavby tábora staršími dětmi, protože věříme, že v táboře postaveném vlastníma rukama
je úplně jiná atmosféra, a chceme, aby opět platilo to, že si tábor stavíme sami pro sebe (nikoli
dospělí pro děti). Zároveň je možné, že z epidemiologického hlediska bude přítomnost rodičů na
táboře při stavění problematická (ale snad ne!). Každopádně pro všechny děti od 13 let platí, že
tábor začíná už ve čtvrtek 8. 7. 2021 a tím pádem získávají další tři dny pobytu navíc! (Hurá!)
Logistické věci zatím necháváme stranou, zvažujeme různé varianty jak to co nejpohodlněji pro
všechny udělat. Téma letošního tábora už víme a včas se ho od nás dovíte. Zatím si lámejte hlavy
a těšte se!
Chceme zachovat cyklistiku jako jeden z prvků tábora - i vzhledem k umístění tábořiště, a
protože nám kola umožňují větší spektrum výletů a zajímavých míst v okolí. V tuto chvíli ale
samozřejmě nevíme, zda budou možné i výlety za hranice, upřímně to ale nepředpokládáme (bez
nutností jako jsou povinné testy nebo karanténa), proto zřejmě letos pasy či občanské průkazy
nebudou potřeba. Je však nutné, aby každé dítě mělo s sebou funkční, seřízené kolo a helmu
(pokud si vaše dítě ještě není na kole úplně jisté, sdělte to prosím rádci družiny). Kvůli plánování
programu, zajištění dozoru apod. je nutné, aby dítě kolo s sebou mělo, nebo aby nám bylo
sděleno dopředu, že na něm jezdit nemůže (nejpozději spolu s odevzdáním přihlášky). Dále je
potřeba, aby si nejpozději do tábora děti pořídily skautský kroj a střediskové tričko (na internetu
lze kroj zakoupit tady: http://www.junshop.cz/, ale i v Děčíně je skautská prodejna v ulici
Palackého v Podmoklech, tričko si obstarejte u rádce družiny). I letos chceme být co nejvíce
ekologičtí, proto prosíme, aby si děti s sebou zabalily v přírodě odbouratelné pasty na zuby
(případně i mýdlo). I my budeme používat hlavně ekologické saponáty všude tam, kde nám to
hygienické normy umožní. Stejně jako v předchozích letech připomínáme, že vítané nejsou u dětí
po předchozích zkušenostech notebooky, tablety, zkrátka žádné elektronické spotřebiče s
výjimkou mobilů. I na ně jsme ale byli nuceni uvalit jistá omezení a dětem tak budou k dispozici
každý den, ale jen po předem určený čas (odpolední klid) a jen pro komunikaci s rodinou (máte
ale samozřejmě možnost děti kdykoli během dne kontaktovat, kontaktní telefon upřesníme
později). Doufáme, že tato omezení chápete.
Podmínky, které budeme muset zajistit pro konání tábora, budou i letos trochu specifické, ale
doufáme, že příliš nenaruší společný čas, který se spolu chystáme strávit.

Těšíme se!
Klára Šmídova a Hana Cermonová


