ZÁVĚREČNÉ PROPOZICE
Letní tábor Kasiopea 2022
Místo konání:

tábořiště „Pod Výrovou skálou“ u Tavíkovic

Typ tábora:

stálý stanový, ubytování po dvou ve stanech s
podsadou

Termín konání:

od 2. 7. 2022 /sobota/ do 22. 7. 2022 /pátek/

Sraz účastníků:

sraz u autobusu 2. 7. 2022 ve 13:30 hodin
na parkovišti na ulici Akademická (u Moravského zemského archivu)

Campus
Square

Fakultní
nemocnice
Bohunice

Samostatně na tábor: 2. 7. 2022 od 15:00 hodin na tábořišti
Návrat účastníků:

22. 7. 2022 v 16:00 hodin na místo srazu

Zavazadla:
s sebou na sraz
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Adresa tábora:
jméno dítěte
Tábor Kasiopea
Tábořiště Pod Výrovou skálou
671 40 Tavíkovice
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Vedoucí tábora :

František Serbus, Brno – Sevastopolská 11, PSČ 625 00, mobil 603 194 024

Pokud se za námi vypravíte na návštěvu, dbejte prosím na to, že přijedete zcela bez projevů infekční nemoci.
Optimálně soustřeďte návštěvy na sobotní odpoledne po 15. hodině.
Doporučujeme kapesné ve výši max. 200,- Kč – větší finanční obnos není nutný, základní i řada nadstandardních potřeb táborníků je zabezpečena provozovatelem. V průběhu tábora mají účastníci možnost uložit
peníze u hospodáře tábora, provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené hotovosti.
Vybavení na tábor přizpůsobte podmínkám tábora. Na tábořiště není zavedena elektřina. Naprostou většinu času
se budou děti pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou
možností jeho poničení. Obuv by měla být pohodlná, nedoporučujeme novou obuv. Na táboře nebudou rozhodně potřeba parfémy ani dekorativní kosmetika (pouze pro „zvláštní efektové“). Nežádoucí jsou mobilní telefony, šperky, elektronika – tablety, audio přehrávače apod. Jejich používání výrazně ruší atmosféru tábora, tři
týdny bez nich jistě každý vydrží. Provozovatel tábora navíc neručí za jejich případné poškození a ztráty.
Prosíme o omezení nápojů v PET lahvích, generují velké množství odpadu. Dále vás prosíme, omezte prosím
množství sladkostí, která dáváte dětem. Je nám jasné, že žádné množství není dostatečné, ale vzhledem k tomu,
že i my se snažíme tuto potřebu uspokojovat, některé děti jedí pouze sladké a to asi nikdo nechceme (tedy mimo
dětí). Z estetických důvodů se mi o tom nechce psát, ale musím, velké množství sladkého je problematické skladovat a udržet od jistých hlodavců, kteří opouštějí potápějící loď :-) Velmi děkujeme za pochopení.
Táborový řád zakazuje všem účastníkům užívání omamných látek, alkoholu i cigaret a vzdalovat se z tábora bez
souhlasu vedení!
František Frodo Serbus
vedoucí tábora

