
2.700,- Kč
2.000,- Kč - registrovaní u Pionýr, z.s.

Termín konání: 13. - 20.8.2022

Sraz účastníků: V sobotu 13.8.2022 v 11:30 na vlakovém nádraží Chomutov. Odjezd R 614 v 11:53.

Návrat: V sobotu 20.8.2022 v 16:05 na vlakové nádraží Chomutov.

Stravování: TZ Bernov - vlastní kuchyň. Stravovací jednotka 90,- / den. Snídaně - přesnídávka - oběd - svačina - večeře.

Ubytování: V teepee           (personál kuchyně, zdravotník / ošetřovna / marodka v budově)

Zdravotní péče: Zdravotní dozor a první pomoc jsou zajištěny zdravotníky s osvědčeném ZZA z řad oddílových vedoucích.
                           Objekt TZ není přizpůsoben na léčení a ošetřování při nemoci. V neodkladném případě jsou rodiče povinni
                           na vlastní náklady dítě převzít do domácí péče. Tábora se mohou účastnit pouze děti zdravé a přiměřeně
                           fyzicky zdatné, což je doloženo listem účastníka a potvrzením od lékaře. 

Účastnický poplatek: - nutno uhradit do 30.6.2022

Adresa táborové základny:
                    TZ pionýrské skupiny Chomutov
                    Bernov 40, 362 21 Nejdek

Povinné doklady:
          závazná přihláška - nutno odevzdat ihned - maximálně do 31.5.2022
                    platná pouze se zaplaceným účastnickým poplatkem - nejpozději 30.6.2022

          potvrzení o zdravotní způsobilosti - při odjezdu - aktuální - vydává obvodní lékař
          list účastníka - potvrzen při odjezdu
          zdravotní (očkovací) průkaz - při odjezdu
          průkaz zdravotní pojišťovny - při odjezdu - stačí kopie

 
Upozorňujeme, že se jedná o specifickou činnost a není vhodné s sebou brát drahou elektroniku 

(telefonovat a psát SMS se dá i ze staršího tlačítkového telefonu) a jiné zbytné cennosti.
Návštěvy na táboře budou umožněny pouze pokud to podmínky COVID-19 umožní.

Program: tematická celotáborová hra dle seriálu The Witcher. Program s důrazem na pohyb, pěší turistiku, pobyt v přírodě.

Povinné vybavení: vlastní spací pytel, batůžek na svačiny, plastová lahev, KPZ, svítilna, dostatek vhodného oblečení a obuv.
                                Plavky, ručník a osušku, hygienické potřeby, papírové kapesníky (2 bal.), pláštěnku (nepromokavou bundu).

Hlavní vedoucí tábora: 
Wessely Ondřej, vedoucí oddílu Jěštěrky
certifikovaný instruktor vodní turistiky MŠMT, zdravotník s osvědčením ZZA

        777 435 354     
        onwes@centrum.cz
        http://www.pionyr.cz/pschomutov

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Chomutov
sídlo: Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov
IČ: 69291845; zapsaná u městského soudu v Praze, spisová značka L39210
bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.bú.: 129177018/0600
www.pionyr.cz/pschomutov

statutární orgán:
Jiří Perkner; vedoucí pionýrské skupiny
korespondenční adresa: Kamenná 5129, 430 04 Chomutov
tel.: 720 413 316 nebo 777 248 706
e-mail: <perkner-cv@seznam.cz> <jiri.perkner@pionyr.cz>

Ahoj kamaráde, ahoj kamarádko, vážení rodiče.
Oddíl Ještěrky Pionýrské skupiny Chomutov pořádá  letní pionýrský tábor "Zaklínač - The Witcher" 
na naší táborové základně PS Chomutov - TZ Bernov u Nejdku. Věřím, že se jí zúčastníš s naší prima partou.


