Přihláška na tábor střediska Sojčáci Děčín
Jméno: ........................................Příjmení: ...........................................................................
Rodné číslo: ................................... / ....................
Adresa: ....................................................................................................................................
Telefon: ..........................................
Podpis účastníka: ..............................................................
Zástupce dítěte, kterého bude možno v případě nutnosti kontaktovat během tábora:
Jméno: ........................................Příjmení: ...........................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................
Telefon: ..........................................
Email: ......................................................... @.................................................
Souhlasím se všemi údaji, které byly uvedeny v informačním dopise, a přihlašuji své dítě na
letní skautský tábor. Zároveň souhlasím s využitím fotografií a audio/video materiálu mého
dítěte, který bude pořízen na táboře, k propagaci a fotodokumentaci střediska Sojčáci Děčín.
V Děčíně dne ..................................... 2017
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
Pomoci mohu (nehodící se škrtněte):
13. července 2017 ........................ a n o / n e
14. července 2017 ......................... a n o / n e
15. července 2017 ......................... a n o / n e
30. července 2017 ......................... a n o / n e
Jiná možnost ..................................................

Každý účastník tábora je povinen se řídit táborovým řádem a podřídit se všem pokynům vedoucích
tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora.

Hana „SOJKA“ Cermonová – vedoucí tábora, Vítova 301, 40505 Děčín IX, tel.: 728 877 741, hana.cermonova@seznam.cz
Junák - český skaut, středisko SOJČÁCI Děčín, z. s., Vítova 301, 405 05 Děčín IX, www.sojcaci.cz

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom vás informovali o průběhu letošního tábora střediska Sojčáci, který je určen pro
VŠECHNY NAŠE ČLENY.
Náš dětský tábor proběhne v termínu 16. 7. - 30. 7. 2017 na louce u Dolní Světlé v indiánských týpí.
Naše tábory jsou už tradičně částečně cyklistické, proto je 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).
V místě konání se nám nabízejí krásné výlety do Německa, proto bude další nutnou výbavou dětí cestovní
pas (pokud vaše dítě pas nemá a nemáte v plánu ho do prázdnin pořizovat, sdělte to prosím opět rádci
družiny). Všichni účastníci tábora jsou skauti, je proto třeba, aby si nejpozději do té doby pořídili
skautský kroj a střediskové/oddílové 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).
Naše tábořiště je součástí CHKO, proto chceme být co nejvíce ekologičtí. Už několik let se snažíme používat
hlavně ekologické jary a mýdla a letos budeme totéž žádat i po všech účastnících tábora. Prosíme, pořiďte
dětem ekologická mýdla, pasty na zuby a šampóny, všechno se splachuje rovnou do přírody a rádi bychom
ji ušetřili trochy chemie.
Vítané nejsou u dětí po předchozích zkušenostech notebooky, tablety, herní konzole, digihry ani jiné
elektronické spotřebiče, s výjimkou mobilů. I na ně jsme ale byli nuceni uvalit jisté omezení a dětem tak
budou k dispozici každý den, ale jen po předem určený čas (odpolední klid) a jen pro komunikaci s rodiči
(máte ale samozřejmě možnost děti kdykoli během dne kontaktovat na čísle Kláry Cermonové 721 012 501 – pokud vám to ihned nevezme, určitě se vám ozve v průběhu dne). Doufáme, že tato omezení
chápete.
Protože náš tábor vzniká na zelené louce a jeho stavba, které se samozřejmě účastní všichni táboroví
vedoucí i někteří naši dlouholetí sympatizanti a přátelé, trvá tři dny (tedy v době od 13. 7. do 15. 7. 2017),
chtěli bychom vás jako každý rok požádat o pomoc, která je vždy nejvíce potřeba ve čtvrtek, kdy se
všechno nakládá v našem skladu v Jílovém a pak vykládá na tábořišti, a v pátek, který je hlavním
stavebním dnem. Potřeba je každá ruka, protože musíme postavit asi deset týpí, hangár (včetně vnitřního
vybavení), stožár, dvoje latríny, umývárku, kolárnu, zásobák, sklad, nářaďák a marodku. Z toho důvodu
jsme před několika lety zavedli finanční zvýhodnění těch rodičů, kteří nám se stavbou nebo bouráním
pomohou, protože chápeme, že je to pro vás komplikace a rádi bychom vás nějak odměnili. Základní

cena tábora je 3 500 Kč, ale po skončení tábora vrátíme až 600 Kč všem, kteří nám

pomohou: 400 Kč za pomoc při stavění (200 Kč za každý stavební den) a 200 Kč za bourání tábora
(proběhne 01. 7. 2017). Výsledná cena bude tedy pro aktivní rodiče 2 900 Kč. Nabízíme vám za to: tělu
velmi prospěšnou fyzickou práci :), spaní pod širákem (při nejhorším v jednom z našich stanů), nějaký
dobrý dlabanec alespoň třikrát denně, večer ohýnek, hraní na kytárku... Zkrátka stavění má u nás tradici
velmi příjemné předakce, kterou si rodiče i vedoucí užívají. I manuálně či fyzicky méně zdatní najdou své
uplatnění! :)
A stále platí i pravidla ohledně dřívějšího odjezdu dětí. Ty skutečně VELMI KOMPLIKUJÍ a ZNEPŘÍJEMŇUJÍ
provoz tábora a kazí jej dětem, které zůstanou (stany jsou poloprázdné, dětem odjedou kamarádi), ale
především těm, které odjedou dříve (nemohou se zúčastnit slavnostního vyhodnocení celotáborové hry,
vyhodnocení úklidu stanů, hostiny, ale především slibového ohně). Proto na vás opět apelujeme, abyste si
dřívější odjezdy dobře rozmysleli. Za jeden týden na táboře je stanovena cena 2 600 Kč včetně vratné
zálohy 600 Kč za pomoc při stavění a bourání (tedy 70% plné ceny). Určité náklady se totiž nemění, ať dítě
odjede kdykoli - především velmi vysoké náklady na dopravu materiálu na tábor či odměny za táborovou
hru. Doufáme, že vás tato omezení nemrzí více než nás :)
Hana „SOJKA“ Cermonová – vedoucí tábora, Vítova 301, 40505 Děčín IX, tel.: 728 877 741, hana.cermonova@seznam.cz
Junák - český skaut, středisko SOJČÁCI Děčín, z. s., Vítova 301, 405 05 Děčín IX, www.sojcaci.cz

To je prozatím vše, další informace vám podáme v květnu. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 14.
5. 2017, platbu je potřeba provést nejpozději do 4. 6. 2017 - přihláška bude k dispozici na našem webu
www.sojcaci.cz v sekci Akce -> Tábor. A pokud byste měli další dotazy, ptejte se rádců nebo pište maily
zástupkyni vedoucí střediska Kláře Cermonové (kodalka@seznam.cz) nebo vedoucí střediska Haně
Cermonové (hana.cermonova@seznam.cz).
Těšíme se na vás a na společné chvíle strávené při stavění tábora!
Hana Cermonová
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