HNUTÍ BRONTOSAURUS – BRĎO VLKANI
pořádá již tradiční dětský tábor letos s názvem

Stíny Ranu
Termín tábora: 8. 7. - 18. 7. 2014
Místo konání: Horní Lhotice u Náměště nad Oslavou
Tento stanový tábor je svou délkou, programem i zázemím uzpůsoben pro účast
mládeže od 12 do 15 let.
Charakter stanového tábora a pobyt v přírodě vyžadují od účastníků i špetku umění
postarat se v něčem sám o sebe. K dispozici je umývárna, sprcha s teplou vodou, suché
WC. Jídelna (spol. místnost) je situována do vojenského hangáru.
Programově bude tábor zaměřen především na poznávání a ochranu přírody, hry,
soutěže
a tvořivé dílny, keramiku, staré řemesla. Děti by měly v partě kamarádů strávit několik
příjemných dnů v přírodním prostředí. Tak nejlépe poznají sebe i ostatní a naučí se žít v
přírodě a s přírodou.
V plánu je několik kratších i delších výletů na zajímavá místa v okolí tábora.
Rozhodně nebudou chybět táboráky, noční hlídky, táborové práce, zpívání s kytarou
apod., prostě vše co klasický tábor, jak ho pořádáme my, nemůže postrádat.
Připravena je celotáborová hra, která účastníky tentokrát zavede do blízké
budoucnosti. Do doby, kdy lidé přestáli několik významných katastrof a válek a
společnost se nenávratně proměnila. Přišla epocha „Probuzení“ – magie začala prýštit
zřídly, začali se rodit elfové a trpaslíci, někteří obyvatelé prodělali záhadné mutace... Vše
přitom ovládají nenasytné megakorporace, které se snaží ovládnout zbývající části
civilizovaného světa a vybudovat nová impéria. A na pozadí toho všeho se ve stínech
pohybují party dobrodruhů, které se snaží prokousat touto novodobou džunglí.

Cena tábora je 2 500 Kč (2 100 Kč pro stálé členy BRĎO) a zahrnuje
dopravu, stravování z táborové kuchyně (obědy ze školní jídelny) a také další
náklady spojené s pobytem a budováním tábora.
Tábor se uskuteční pod vedením zkušených a kvalifikovaných vedoucích
z Hnutí Brontosaurus, kteří mají s pořádáním dětských táborů mnohaleté
zkušenosti.

Pro děti z našich oddílů rezervujeme místa do 15. 4. 2014.
Na tábor je možné přihlásit se odevzdáním vyplněné přihlášky a
zaplacením dané částky do 31. května 2014.
Kapacita tábora je letos omezena pouze na 20 účastníků!

Platby: Zaplatit je možné hotově kontaktní osobě v Lužicích nebo poštovní poukázkou typu C na adresu: ZČ Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani
Mikulčice, Mikulčice 184, 696 19 nebo na účet u ČSOB – Poštovní spořitelny s číslem účtu 112034379/0300 a za použití variabilního symbolu
odpovídajícího číslu originální přihlášky.
Storno poplatky: do 1 měsíce před začátkem tábora 10% ceny tábora, do 5 dnů před začátkem 50%, neúčast bez omluvy 100%. V případě
výrazných cenových změn si pořadatel vyhrazuje právo změnit cenu pobytu. V tomto případě se při odhlášení neuplatňují storno poplatky.

Po odevzdání přihlášek a zaplacení tábora Vám budou dodány další
podrobné informace týkající se organizačních věcí odjezdu a pobytu.
Děti také dostanou informace k celotáborové hře.
hlavní táborový vedoucí

Ctibor Brančík
Hnutí Brontosaurus – Brďo Vlkani
mobil: 777 785 505
email: ctibor.brancik@gmail.com

www.podluzi.brontosaurus.cz

