O táboře oddílu Kasiopea
Letní tábor Turistického oddílu mládeže Kasiopea se blíží. Letos strávíme krásné tři týdny společného života
opět na našem tradičním tábořišti v údolí říčky Rokytné nedaleko Tavíkovic (u Moravského Krumlova). Odje deme tam v neděli 30. 6. 2019 a vrátíme se v sobotu 20. 7. 2019. Starší členy oddílu zveme k odjezdu na akci
již v pátek 28. 6. Budeme rádi za pomoc při dostavbě tábořiště.
Cena tábora je 4 000,- Kč. Je příznivá mimo jiné i díky dotacím od naší zastřešující organizace - Asociace turistických oddílů mládeže. Proto přihlášením na tábor bude Vaše dítě automaticky přijato za člena oddílu pro rok
2019 se všemi dalšími výhodami, jako je například pojištění na oddílové akci. Roční členské příspěvky tvoří
340 Kč. Celková cena tábora (pokud jste členské příspěvky nezaplatili už dřív) je tedy 4 340,- Kč. Můžeme vám
vystavit fakturu pro zaměstnavatele, pokud máte možnost příspěvků.
V dokumentech k táboru po vás chceme některé údaje, jako adresy kontaktních osob během tábora, přesnou adresu bydliště dítěte nebo informace o jeho zdravotním stavu – prosím věnujte jim při vyplnění pozornost a vyplňte je co nejúplněji, někdy je po nás chtějí úřady nebo lékaři a my pak dohledáváme směrovací čísla a
podobně.
Jsme rádi, když nás rodiče během tábora navštíví. Preferujeme vždy sobotu odpoledne, kdy tomu přizpůsobíme
program. Když přiveze některá maminka něco dobrého pro své ratolesti i pro jejich kamarády (rozuměj pekáč
buchtiček), bude milována nejen svými, ale všemi dětmi a vedoucími také :-). Co naopak na tábor nevozíme je
alkohol a omamné látky. Minimalizujeme i kouření a před dětmi nekouříme.
Pro slavnostní chvíle nosí stálí členové Kasiopei oddílové košile a šátky. Nezapomeňte si oddílový kroj přibalit
na tábor. Pokud vám oddílová košile chybí, bude letos možnost nechat si ušít novou – zájemcům upřesníme.
Pro vás, kteří nás ještě neznáte:
Připojujeme několik informací, jak to na našem táboře a vlastně i v oddíle chodí. Turistický oddíl Kasiopea má
29 letou tradici. Pracujeme celoročně, ústředním bodem naší činnosti jsou víkendové akce, společně prožívané
dny volna, jarní prázdniny a vrcholem toho všeho je tábor. V oddíle nám jde především o to, aby se z nás stali
dobří přátelé, tolerantní a ohleduplní lidé a abychom měli dobrý pocit ze společně vykonané práce, která nám
všem připraví hezké společné chvíle. Vedoucí se na činnosti oddílu podílejí dobrovolně, ve svém volném čase a
bezplatně, to umožňuje příznivé ceny našich akcí.
Na tábořišti nemáme elektřinu. Bydlíme ve stanech s podsadou. Musíme se o sebe postarat, takže všichni včetně
těch nejmladších občas přiložíme ruku k dílu – pomáháme s vařením (a vaříme si opravdu dobře a ze zdravých
surovin), s přípravou dřeva, topením, udržujeme naše tábořiště čisté a hezké. Poznáváme přírodu a snažíme se s
ní sžít, abychom jí neubližovali. Minimalizujeme elektronická zařízení, místo toho si bereme hudební nástroje a
ve volných chvílích hrajeme a zpíváme. Snažíme se na chvíli si odpočinout od přetechnizovaného světa a na slouchat jeden druhému a také hlasům přírody, když večer usíná nebo ráno vstává. Součástí naší činnosti je
velké množství her a těm kraluje celotáborová hra. Pro dokreslení její atmosféry používáme kostýmy, které nám
pomáhají rychleji vklouznout do děje.
Případné dotazy rádi zodpovíme. Obracejte se na hlavního vedoucího oddílu, kterým je František Frodo Serbus,
tel. 603 194 024 , e-mail frodo@kasiopea.cz, další kontaktní osoby jsou MUDr. Martina Tinka Šišáková, tel.
603 416 193 (v pracovní době telefon nezvednu, zavolám pak zpět), e-mail tinka@kasiopea.cz nebo Kateřina
Kačka Bočková, tel. 773686009, e-mail 00kacka@seznam.cz.
Těšíme se na společné (nejen táborové) zážitky.

