Informace k Letnímu táboru technickému Duncan 2014 - 2. běh
Adresa:
Letní tábor techniků
Škola v přírodě Duncan
542 25 Janské Lázně
web bude k dispozici již v průběhu tábora
e-mail: jiri.olmer@stv.cz
mobil po dobu tábora: 724 811 818

Odjezd:







sobota 12. července autobusem
sraz 13:00 před Stanicí techniků Vyšehrad, Vratislavova 15, Praha 2
s sebou Písemné prohlášení rodičů a průkazku pojištěnce ZP
v Praze proběhne vstupní zdravotní prohlídka
předpokládaný odjezd 13:30 až 14:00
první jídlo večeře

Návrat:
 sobota 26. července autobusem
 příjezd cca 12:30 tamtéž
 dětí mladší 15ti let nutno vyzvednout

Povinné minimální vybavení táborníka:
2 dlouhé kalhoty
2 krátké kalhoty
6 triček
spodní prádlo na 2 týdny
1 plavky
2 svetry nebo mikiny
1 lehká nepromokavá turistická bunda
1 pyžamo
ponožky na 2 týdny
1 slabý šátek na krk
1 plátěná čepice na slunce
1 pláštěnka
1 malý lehký batůžek na záda
1 vyšlápnuté turistické boty
2 tenisky či jinou sportovní obuv
domácí obuv – povinné přezouvání v objektu
hygienické potřeby (mýdlo, ručník, kartáček, pasta, …)
1 větší osušku k vodě nebo na louku
kapesníky (vhodnější jsou papírové)
látkový pytel na špinavé prádlo (ideální je starý povlak na polštář)
1 bílé tričko na nastříkání (bez potisku)
horší oblečení – na celotáborovou hru a do lesa

Doporučujeme s sebou:
krém na opalování, sluneční brýle
baterku
zavírací nůž, šicí a psací potřeby, 2 m provazu (uzlovačka)
trhací blok A5 a slabou fixu (na hry)
láhev na pití
knihu, hry, karty, hudební nástroj
pálku na stolní tenis
mobilní telefon na spojení s rodiči

Speciální vybavení podle odbornosti:
Modelář: stavebnice s náročností 20 hodin, pracovní oděv (stará košile ...)
Elektro, robotika:
stavebnice s náročností 20 hodin, příp. vlastní nářadí
Počítače: poznámkový sešit, psací potřeby, flash disk (příp. ext. HDD), sluchátka
Foto, video: vybavení viz počítače, příp. vlastní digitální fotoaparát
Odbornosti je možno v průběhu tábora měnit.

Speciální vybavení na další činnosti (nepovinně, dle zájmu):
Šerm
Airsoft
Ostatní

vybavení (dřevěný meč, štít, kožené rukavice) zapůjčíme
zbraně, náboje (kuličky), ochranné brýle, vhodný oděv (maskáče, ...), …
Stolní RPG hry, Flower Stick, Diabolo, …

Další informace:
Pití
trvale k dispozici várnice s ochucenou vodou, pitná voda z kohoutku
Vycházky do Janských Lázní případně Svobody v době osobního volna, uvolněny
budou pouze děti se souhlasem rodičů nebo plnoleté
Kapesné - na výlety cca 200,- Kč (1 celodenní do Krkonoš, 1 celodenní na
koupaliště)
- na drobné nákupy a pití cca 300,- Kč (dle uvážení rodičů)
Na táboře platí bezvýhradní zákaz kouření, požívání alkoholu a jakýchkoliv omamných
látek, který platí i pro plnoleté účastníky.

Doprava počítačů:
Na táboře je 30 počítačů, ale je možno vzít i vlastní. Počítače účastníků (včetně
monitoru, repro apod.) pojedou autobusem ve vyhrazeném prostoru a je třeba je
přinést včas! Monitor povinně v originální krabici, ostatní doporučujeme také!
Provozovatel odpovídá pouze za poškození během přepravy, nikoliv na táboře.
Požadavek na půjčení monitoru z STV pošlete na tabor@stv.cz nejpozději do 16.6.

Provozovatel tábora:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Stanice techniků Vyšehrad
Praha 2, Vratislavova 15
tel.: 224 920 805, e-mail: tabor@stv.cz

Vedoucí tábora:
Jiří Olmer

