Letní soustředění 2021
Letní tábor TOS Svitavy v Budislavi v termínu 15.8. – 21. 8. 2021 (Neděle – Sobota)
U Hutí, Toulovcovy Maštale, Desinka, U pečený husy, Džberka

Dospělý
Dítě do 10 let
Dítě do 6 let
Děti do 2 let

Na lůžku v chatce
2400,- Kč
2100,- Kč
1700,- Kč
200,- Kč

Ve vlastním stanu
2900,- Kč
1700,- Kč
1300,- Kč
200,- Kč

10 chatek po sedmi lidech, 15 chatek po čtyřech lidech, 4 chatky po šesti lidech (ubytování v chatkách
bude přidělováno dle pořadí přihlášek, v přihlášce uvádějte požadovanou chatku, je však třeba,aby
byla pokud možno zaplněna)
ostatní ve vlastních stanech
Je nutné mít vlastní spací pytle.

4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře)
Upozornění: každý musí mít svůj vlastní hrníček
Začínáme nedělním obědem a končíme v sobotu snídaní.
V kuchyni bude možno si zakoupit drobné sladkosti a nápoje (sušenky, čokolády, nanuky, pivo, limo,
kávu atd.)
K dispozici je sociální zařízení (splachovací WC), umývárny s tekoucí teplou vodou.
v neděli 15. 8. od 9:00 hod
v sobotu 21. 8. dopoledne
Možnosti sportovního vyžití kromě tréninků orientačního běhu: vycházky do okolí a možnost vyjížděk na
vlastních kolech, míčové hry (asfaltová hrací plocha), stoly na stolní tenis, nutno mít vlastní výbavu.
Jako již tradičně bude pro děti připraven karneval. V programu je také
malá diskotéka, zábavné soutěže i posezení u táborového ohně s kytarou a opékání buřtů.
Přihlášky písemně na email průběžně již nyní a závazně se zaplacením do 15. 6. 2021 nutno dodržet.
V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, adresu, rok narození. Placení je možno provést hotově, nebo na níže
uvedené číslo bankovního spojení (variabilní symbol: 160820)
Celý týden bude ve znamení „zlaté české ručičky – vynálezy, řemesla, nápady“. K tomuto tématu budou
soutěže, otázky a také hodnocení masek na tradičním karnevalu.
Bude se brát zřetel na pořadí přihlášek až do naplnění kapacity chatek, kapacita stanů není omezena
(STOP stav přihlášek bude 15.6.2021)
Přihlášený se zavazuje, že bude respektovat táborový ubytovací řád, hlavně dodržovat noční klid.
Případné bližší, nebo doplňující informace k této akci na níže uvedeném spojení.
Kontakt: Jaroslav Matras
Chrašice 632
538 51 Chrast
Mobil: 732 425 459
email: jarda.matras@seznam.cz ; web: http://www.obchrast.com
IČO: 43499066 Bankovní spojení: KB 650 749 531/0100

