Doplňkové informace k táboru TOM Pawnee 2014
Místo konání: oddílová táborová základna Ochozy, ubytování ve stanech s dřevěnou podsadou,
zděná základna s kuchyní a společenskou místností, zastřešená jídelna, suché WC, sprchy s teplou
vodou.
Nástup na tábor: Pondělí 21.7.2014 ve 13:30 autobusové zastávce posilových spojů u nádraží ČD
v Bystřici pod Hostýnem.
Ukončení tábora: V pátek 1.8.2014. Děti si na tábořišti budou vyzvedávat rodiče po 14 hodině.
Nejpozději je nutné dítě vyzvednout v 17:00 hodin. Tento čas je určen k tomu, aby si rodiče prošli
tábořiště, podívali se na to, kde a jak děti 12 dní fungovaly, co všechno na táboře dělaly. Je to také
taková náhrada návštěvního dne, který z technických a výchovných důvodů NEBUDE.
Adresa tábořiště pro případnou korespondenci:
LTD TOM Pawnee
Bílavsko, Ochozy 62
76861 Bystřice pod Hostýnem
Popis příjezdové cesty na tábořiště: V obci Bílavsko (ve směru od Bystřice pod Hostýnem) vpravo
před budovou bývalé dřevařské školy (naproti je zastávka autobusu a hospoda), dále po asfaltové
cestě do údolí, přes nevýrazný mostek přes potok, za potokem vlevo, 300 m na horizont a znovu
vlevo dolů kolem hájenky, dále do kopce do lesa ještě asi 400 m. Na tábořiště je možné přijet autem
a naložit osobní věci táborníků. Jen prosím přizpůsobte rychlost jízdy špatnému technickému stavu
komunikace.
Kontakt na tábor:
O2 – 602733742 – Zdeněk Rolinc – hlavní vedoucí
T-mobile – 733192617 – Kristýna Šálková – zdravotník, vedoucí oddílu
Vodafone – 777671574 – Kristýna Šálková – zdravotník, vedoucí oddílu
Volejte prosím jen v nejnutnějším případě. Telefonní kontakty nejsou určeny pro běžnou komunikaci
s dětmi. Je možné také poslat SMS. Na tábořišti není běžně elektřina, takže nedoporučujeme, aby si
děti braly mobilní telefony či hudební přehrávače.
Z věcí, na které by neměly zapomenout, připomínám: gumáky, pláštěnku, plavky, funkční baterku
(nejlépe čelovku), jeden toaleťák, ešus se lžičkou a nejlépe plechový nebo plastový hrníček, šátek,
šiltovku proti sluníčku, spacák, nůž zavírací nebo v obalu, z dokladů pak kartičku zdravotní
pojišťovny (stačí kopie), originál listu účastníka s prohlášením o bezinfekčnosti a kapesné (plně
bude postačovat částka do 200,- Kč). Určitě využijí i nějaký menší batůžek na osobní věci při výletě a
možná plastovou láhev na pití (třeba z kola). Oblečení volte starší, mějte na paměti, že se děti budou
pohybovat převážně v lese a oblečení si mohou ušpinit nebo roztrhnout.
Na základě požadavku hygieničky je nutné, aby děti měly vlastní prostěradlo a to i přesto, že budou
spát ve spacáku.
Jak již jsem se zmínil výše, není vhodné, aby po dobu tábora navštěvovaly děti jejich rodiče nebo jiní
rodinní příslušníci. Návštěvy narušují táborový program. K prohlídce tábořiště budete mít příležitost
až při vyzvednutí svého dítěte při ukončení tábora.

Zdeněk Rolinc – hlavní vedoucí tábora

