UDUORP ITORP 2016
aneb ostrov pokladů
Dovolujeme si Tě pozvat na již 18. výpravu UDUORP ITORP. Pojeďte s námi
tentokrát na pirátský ostrov pokladů s řekou Dračice. Budeme loupit, přepadávat a
hledat ostrovní poklady, které každý pirát bude moc utratit v pirátském doupěti na
břehu Dračice. Každý pirátský plavčík bude mít také možnost se stát pirátským
kapitánem. Ale to musí prokázat svou odvahu, zručnost a mrštnost, při plnění úkolů na
ostrově pokladů. Ale naším, hlavním a společným cílem bude si pořádně užít nočních
her, výletů na kolech za koupáním, spaní pod širákem, lukostřelbu, zdolávání
horolezecké stěny a spousty další zábavy. Podnikáním dobrodružných výprav si určitě
užijete spoustu legrace, získáte nové dovednosti a kamarády. A kam, že Vás to
zveme? Letní tábor Střelnice leží v malebném údolí nedaleko obce Rapšach u hranic s
Rakouskem. Kolem tábora protéká říčka Dračice plná ryb a průzračné vody. Táborníci
jsou ubytováni v podsadových stanech (dvě postele, matrace, stolek). Pro potřeby
tábora slouží i budova s kuchyní, klubovnou a ošetřovnou.
Odplutí na ostrov pokladů: 3. 7. 2016 v 9.30 hodin
Příjezd do civilizace: 16. 7. 2016 ve 12.00 hodin
Odjezd i příjezd bude od budovy nové sportovní haly v Jindřichově Hradci (u zimního
stadionu).
K tomu, abyste zvládly život mezi piráty, musíte sebou mít: ešus, lžíci, plechový
hrnek, bílé tričko na batikování, funkční kapesní svítilnu a doporučujeme pokud
možno vlastní spací pytel!
Tentokrát si vezměte i své nejlepší pirátské oblečení (kostým, klobouk, šavli,
bambitku zkrátka co vás napadne).
Další potřebné věci:
Tepláková souprava pro běžné nošení a sportování, krátké kalhoty, 2 páry tlustých
ponožek, bunda, minimálně 5 triček, spodní prádlo a ponožky na každý den, plavky,
oblečení na spaní ve stanu (tepláková souprava), bílé triko (na batikování) holínky!!!,
pláštěnka!!!, 2x tenisky, kapesníky, šicí potřeby, spínací špendlíky, toaletní potřeby
(zubní kartáček, zubní pasta, toaletní papír, hřeben a ostatní hygienické potřeby), 2
ručníky, dopisní papír a obálky, propistužka, zápisník, kapesné na drobné nákupy,
funkční kapesní nůž, opalovací krém, čepice nebo klobouk proti sluníčku!!!, kniha,
hudební nástroj, léky, které děti užívají, láhev na kolo, nůžky, batůžek na výlety
(batoh na obě ramena, aby bylo možno jezdit na kole!!!).
Dále budete potřebovat ocelového pomocníka (jízdní kolo a cyklistickou přilbu),
kterého si přivedete s sebou k autobusu v den odjezdu. Kola budou převáženy do
Chicaga hromadně. KOLO si každý označte jmenovkou.

Nedoporučujeme brát na tábor mobilní telefony – velká pravděpodobnost
odcizení mafiány. Za ztrátu neručíme!!! (Jinak mezi kopcovitými mrakodrapy
stejně není signál)
Návštěvy v táboře: Vzhledem k přísným hygienickým předpisům a negativním
zkušenostem z let minulých NEDOPORUČUJEME návštěvy rodičů a ostatních
rodinných příslušníků na táboře. V žádném případě dětem neposílejte ovoce a
potraviny, které se mohou zkazit.
Adresa základny:

Turistická základna Střelnice
378 07 Rapšach

Telefon: 384 786 300
Pokud budete dětem posílat další zásoby, uveďte jako příjemce hlavního vedoucího
tábora (Milan Novák). V minulých letech nám pošta nechtěla balíky adresované
dětem vydat. Nezapomeňte napsat i jméno pravého adresáta.
Při nástupu k odjezdu do pohádkové říše (u autobusu) odevzdá každý účastník
potvrzení o zaplacení složenky, vyplněné čestné prohlášení a průkazku
zdravotní pojišťovny nebo její kopii!!!
Hlavní vedoucí: Milan Novák
Veškeré informace získáte na telefonním čísle 605 182 228.
Aktuální informace také naleznete na internetových stránkách: www.uduorpitorp.cz
E-mail novak@voxcafe.cz (Milan Novák)
Platbu tábora proveďte přiloženou složenkou nebo převodem z účtu nejpozději do
15. 6. 2016. Pokud budete chtít vystavit fakturu, pište žádost na adresu DDM
Jindřichův Hradec, Růžová 10/II., 377 01 Jindřichův Hradec s přesnou adresou komu
má být faktura vystavena.
Partneři UDUORP ITORP:

