Pozvánka na cyklotábor 2019
„S KOLEM KOLEM ČR“
informace pro účastníky
Milí táborníci a rodičové,
Zdravíme Vás a přinášíme několik informací k letošnímu cyklotáboru, který bude opět
navazovat na loňský ročník „S KOLEM KOLEM ČR“.
Budete u toho? Doufáme, že ano!
Letošní etapa se uskuteční od 8 - 18. července 2019 a těšit se můžete na krásy českého
pohraničí od Nového Města pod Smrkem po Broumov. A že je co objevovat!
Vítáme zájemce o cyklistiku a aktivní pohyb ve věku 1.-9. třídy ZŠ, ale i zkušenější jezdce
(SŠ+), kteří byli oporou našeho týmu v předchozích letech! Trasy přizpůsobíme a upravíme
tak, aby odpovídaly věku a schopnostem účastníků.
Přihlášku prosíme vyplnit zde:

Registrace

Pozvánka na cyklotábor 2019
„S KOLEM KOLEM ČR“
„Hranice? Nikdy jsem žádné neviděl. Ale slyšel jsem, že existují v myslích některých lidí.“
(T. Hayerdal)

technické údaje a pokyny
Termín cyklotábora: pondělí 8.7.2019 – čtvrtek 18.7.2019
Místo konání:

Nové Město pod Smrkem > Broumov

Doprava na tábor:

Doprava na tábor včetně nakládky materiálu bude upřesněna
s dostatečným předstihem před konáním akce.

Hlášení o bezinfekčnosti:

prosíme, aby děti při nástupu do tábora odevzdaly přiložené
HLÁŠENÍ o bezinfekčnosti
potvrzení od lékaře (vč. pravidelně užívaných léků a kopie průkazu ZP)

Vedení tábora:

vedoucí: M. Štefl, P. Peterka ,V. Kupková, L. Roub, M. Fiala
stravování: L. Benešová

Cena:

3700,- prosíme uhradit do 15.6. na oddílový účet,
V.S. rodné číslo dítěte, č.ú. 207706895 / 0300 ČSOB,
nebo osobně při předání dítěte v den konání akce.

Strava:

prvním jídlem bude večeře, zabalte dětem dostatečnou svačinu na
první den a pití na cestu
Je zajištěna strava 5x denně, včetně pitného režimu
(alergie na konkrétní druh potravin prosím nahlásit v přihlášce)

Program:

kombinace cyklistiky a turistiky, hry

Vybavení:

pořadatelem je zajištěno základní vybavení tábora a ubytování
(většinou v DDM nebo ZŠ). Děti by měly mít vedle dalšího
vybavení (viz. vybavení účastníků) vlastní spací pytel, karimatku.

Kapesné:

nedávejte dětem větší obnos (ani další cenné věci), na zakoupení
drobností při výletech by mělo stačit 500,- Kč
děti budou úrazově pojištěny

Pojištění:
Případné dotazy:

Pavel Peterka
(605 580 547) interier.peterka@seznam.cz
Lubomír Roub
(723 353 050) Luklave@seznam.cz
Miroslav Štefl
(734 311 313) mimimaka@cmail.cz
Veronika Kupková (732 920 109) ve-runka@seznam.cz
http://kctkralovice.webnode.cz/
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vybavení účastníků
Pořadatel zajišťuje:

tábornické a kuchyňské vybavení, nářadí, sportovní potřeby

Vlastní vybavení:

spací pytel, karimatka
ešus, lžíce, hrneček, utěrka
mycí a toal. potřeby, 5 kolíčků na prádlo, osuška
toaletní papír
opalovací krém !!!
přípravek proti komárům
2x náhr. boty (botasky), pantofle
šusťáky event. tepláková souprava
mikina, šusť. bunda, dlouhý rukáv (moira)
cykl. kraťasy, dlouhé legíny pod kraťasy
trička s kr. rukávem (2-3)
rukavice, helma
šátek nebo slabá čepice pod helmu, kdyby byla zima…
ponožky, spodní prádlo (dle uvážení), teplé ponožky
plavky
šátek (na hry), kapesníky
propiska, tužka
baterka
malý blok, sešítek (i starý), adresy na pohledy
drobná hra (karty) – na odpočinek
event. hudební nástroj
baťůžek (na záda), pláštěnka
igelitová taška na špinavé prádlo
lahev na pití (na kolo)
čepice proti slunci !!!
brýle proti slunci a hmyzu !!!
kopie průkazu pojištěnce !!!
cyklovybavení: náhradní duše, zámek, lepení, pumpička

Neberte cenné věci (mobily, řetízky, prstýnky, přehrávače, elektronické hry)! Neručíme za jejich
případné poškození/ztrátu… Mobily dětem vybíráme a dostávají je večer na půl hodiny pro
komunikaci s rodiči. Prosíme, zkontrolujte kola dětí tak, aby byla před odjezdem na tábor ve
výborném stavu - abychom mohli bez problémů vyrazit už první den na trasu (funkční brzdy!!!). A
pro převoz kol doporučujeme řádně obalit kola mirelonem proti poškození. Důležité je
promyslet, jaký batoh dítě bude vozit na výlety (měl by dobře sedět na zádech). Musí se tam vejít
jídlo a pití na celý den, pláštěnka, ručník, plavky, event. šusť. bunda.

