cena 20 TDA

PŘEDČÍSLÍ
SERVIS
Příjezd na tábor:
Autobus jede dle jízdního řádu na webu
SpT:
http://www.sptlomnice.cz/index.php/chc
i-jet-na-tabor/pruvodce-tabornika
Děti s vlastní dopravou očekáváme
mezi 14. a 16. hodinou na tábořišti.
Počasí:
Počasí bude hezké nebo ošklivé, horké
nebo chladné, deštivé nebo suché, jasné
nebo oblačné. Jsme připraveni na
všechno!
Kdo je kdo:
Hlavní vedoucí tábora:
Jakub Jaček (Krtek)
Zástupce HVT:
Petr Šípoš (Velký Žižka)
Programoví vedoucí:
Pavel, Červ, Mel
Zdravotnice:
Káťa V.
Kuchyně:
Áďa, Léňa V.
Technický sektor:
Jirka, Dolík, Einstein
Oddíloví vedoucí:
Afrika, Alík, Comp, Déňa,
Elza, Léňa, Misha, Nikča,
Pavouk, Tatarka, Velký Žižka,
Zrzek, Žáňa
Důležité:
Prosíme, nezapomeňte kartičku
zdravotní pojišťovny a všechny vyplněné
formuláře (zdravotní posudek dítěte,
bezinfekčnost, souhlas s ošetřením a
předáním informací o zdrav. stavu
dítěte). Bez platných potvrzení
nemůžeme dítě na tábor přijmout.
Děkujeme.

Příběh Tristana Thorna
V naší letošní celotáborové hře zabloudíme hned do dvou světů. Tím prvním bude
Anglie za vlády královny Viktorie. Naši táborníci stylově oděni jako angličtí šlechtici
s klobouky a cylindry na hlavách se vydají hledat spadlou hvězdu, kterou si vyžádá
rozmarná královna. Který oddíl bude na této nebezpečné cestě nejúspěšnější a získá
tak uznání královny, je prozatím „ve hvězdách“.
Druhý svět, do kterého nahlédneme, nás čeká za starou „Zdí.“ Ve vyprávěních se
říká, že tento svět není lidský, je plný čar a kouzel, a nese jméno království
Hromotvrz. A právě do tohoto fantastického světa se vydá hlavní hrdina našeho
příběhu Tristan, aby zde i on hledal spadlou hvězdu. Netuší však, že současně s ním
se vydávají na „lov hvězdy“ i někteří obyvatelé Hromotvrzi. Uvidíme, jak si mladý
muž poradí s nástrahami, které mu do cesty položí mocichtiví královští bratři, kruté
čarodějnice, nebo jen prostá láska…

Odpočítáváme!

Informace pro Vás

A je to tady, už za pár dní začne další tábor
Lidu hvozdu (4. turnus SpT) a my se
nemůžeme dočkat. Pro naši partu je to už
12. tábor! Máme mezi sebou zkušené
vytrvalce i spoustu nových tváří a nudit se s
námi rozhodně nebudete.
Čekají nás opět dva týdny s kamarády plné
napínavých her, táboráků a výletů do
přírody.

Telefon na tábor: 606 384 400
E-mail na tábor: lidehvozdu@sptlomnice.net
Vzkazy: http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
(vzkazy a emaily tiskneme a předáme táborníkům)

Rodičové nezapomeňte si hlídat naše
webové stránky, kam pro vás budeme
vyvěšovat noviny a fotogalerie z
táborového dění.

www.sptlomnice.cz

Adresa tábora:
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01, Rabštejnská Lhota
Pořadatel tábora: SpT, Sdružení pro tábor,
TOM 19076, ičo 72059681.
Konec tábora: v sobotu 26. 8. 2016 v 10:00.
Hlavní vedoucí tábora:
Jakub Jaček, držitel osvědčení MŠMT ČR pro HVT

