Ve Vrchlabí dne 27. března 2017
Skautský tábor Nemojov 2017
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o letošním střediskovém táboře. Letní tábor se uskuteční na
tábořišti v Nemojově od neděle 23.července do neděle 6.srpna 2017. Pro oddíly vlčat a světlušek
bude táborový turnus upraven následovně – vlčata „Permoník“ budou mít tábor v termínu
23. - 30.července, světlušky „Poštolky“ pak v termínu 30.července – 6.srpna. Tábor se bude konat
v Nemojově (poblíž Dvora Králové), což je dlouholeté a osvědčené tábořiště skautského střediska
z Hostinného. Tábořit se bude v tradičních podsadových stanech podobně, jak jsme byli zvyklí z našeho
kmenového tábořiště na Pecce.
Táborový zpravodaj s podrobnostmi, jako co dítěti s sebou zabalit nebo v kolik hodin bude
tábor začínat a končit, obdržíte během června. Doprava tam i zpět bude individuální. Již nyní je ale
nutné zmínit, že podmínkou účasti dítěte na táboře je kompletní skautský kroj. Jeho případné
objednání budeme řešit hromadně a vedoucí oddílu Vám včas podá příslušné informace. Můžete se
také zúčastnit červnové předtáborové informační schůzky, vhodné především pro rodiče dětí, které
s námi jedou na tábor poprvé. V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kdykoliv kontaktujte na níže
uvedených kontaktech.
Cena za tábor je 3700Kč (skauti), 1900Kč (vlčata a světlušky). Závaznou přihlášku najdete
přiloženou k tomuto dopisu i s informacemi k platbě. V případě, že chcete táborový pobyt nechat
vyfakturovat svému zaměstnavateli (typicky fondy FKSP), je nutné nás o tomto informovat nejpozději
do 15.5.2017 a současně dodat veškeré potřebné podklady a informace.
Těšíme se na účast Vašich dětí na skautském táboře, který bude tradičním vyvrcholením
celoroční oddílové činnosti.
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