INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE 2020 „POKLAD NA
HOŘE NUGET-TSIL“
KDY: 18. – 25. 7. 2020; prvním společným jídlem je sobotní večeře a poslední je sobotní
snídaně
KDE: chata Bosczyk, Tyra, BESKYDY (viz mapa níže)
Cena: 2100 Kč, slevy: sourozenecké slevy: cena 3800 Kč/2 osoby; cena 5100 Kč/3 osoby
Upozorňujeme na možnosti příspěvku na tábor (např. u vaší zdravotní pojišťovny,
příspěvky zaměstnavatele, FKSP apod.). Na požádání vám vystavíme potřebný doklad. V
případě, že by cena byla jedinou překážkou, je možno požádat o sociální příspěvek ve výši
až 30 %! Kontaktujte hlavního vedoucího.
Cena obsahuje: stravu (4 - 5x denně); ubytování na pokojích v chatě; pitný režim 24 h;
materiály k celotáborové hře (pomůcky, tisk materiálů); drobné odměny; režijní náklady
(pohonné hmoty, poplatky za odvoz odpadu, hygienické potřeby, poplatek za el. energii,
pitnou vodu aj.);
PŘIHLÁŠENÍ NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2020 - přihlášení je možné výhradně vyplněním
elektronického formuláře ZDE. Pozdější přihlášení bude možné jen v případě nevyčerpané
kapacity s přirážkou (1 os. 2500Kč; 2 os. 4500Kč; 3 os. 6000 Kč)
KONTAKT NA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO TÁBORA: Mgr. Ondřej Šimik, PhD. email:
ondrej.simik@seznam.cz; mob.731 639 623 (T-mobile) nebo 608 868 608 (Vodafone)
Pořádá Komunitní centrum Mojská, z.s. a dorost Křesťanského sboru Český Těšín.
Tábor je organizován křesťanskými vedoucími a jednotlivá témata táborové hry jsou
doprovázená krátkými zamyšleními, která vychází z biblických principů, jež podporují u
dětí rozvoj křesťanských morálních a etických hodnot.
Informace o ubytování: chata Boszczyk se nachází v Tyře nedaleko Javorového vrchu.
Disponuje 8 pokoji o kapacitě cca 40 osob, spí se na postelích nebo matracích. Nutno vzít
si vlastní prostěradlo a spací pytel nebo peřiny. Více info o chatě na webu ZDE.
Co s sebou: PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (ze dne odjezdu na tábor), ideálně také
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI (od lékaře) - viz samostatné přílohy;
KOPIE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY; spací pytel nebo peřinu a polštář,
prostěradlo (případně deka) na matraci; dobrou obuv (i náhradní!!!, alespoň dvoje
náhradní), obuv do deště (nejlépe gumáky s kožíškem uvnitř), pláštěnka, prádelní šňůra,
kolíčky na prádlo, kapesní nůž (nikoliv dýka!), baterka + náhradní baterie, osobní hygienické
potřeby (kartáček, pasta, mýdlo/sprchový gel), menší batůžek, láhev na vodu, Bibli (pokud
máš), psací potřeby (tužka, pero).

Oblečení - doporučeno: pyžamo či jiné oblečení na spaní, dlouhé kalhoty/tepláky (min.
2x), krátké kalhoty (min. 2x), větrovka, svetr, teplá mikina, min. 5 párů ponožek, min. 5x
spodní prádlo, plavky, ručník, dostatek oblečení vhodného do lesa (i teplejší!), šátek či jiná
pokrývka hlavy. Další věci i oblečení dle uvážení rodičů.
NEDOPORUČUJEME, ABY SI ÚČASTNICI BRALI CENNÉ VĚCI ČI VĚTŠÍ OBNOSY
PENĚZ A MNOHO SLADKOSTÍ. ZA CENNÉ VĚCI/FINANČNÍ HOTOVOST
ÚČASTNÍKŮ PROVOZOVATEL TÁBORA NEZODPOVÍDÁ. POČET MÍST JE OMEZEN!!!!
(29 dětí). PLATÍ PRAVIDLO DŘÍVE PŘIHLÁŠENÝCH (PLATÍCÍCH) A TĚCH, KDO
JEDNOU NA CELOU DOBU TÁBORA!
Doprava: individuální: zajišťují rodiče/zákonní zástupci dětí
chata se nachází ZDE (Tyra 27)
Autem: Dá se dojet až přímo k chatě - poslední kilometr je pouze lesní kamenitá cesta
poměrně obtížným terénem, je možno nechat auto dole na parkovišti v Tyře na konečné
autobusu (Tyra, Hájenka) - ZDE
Hromadnou dopravou: vlakem do Třince (vlaková stanice Třinec), před nádražní budovou
přestoupit na místní bus č. 712 směr Tyra a jet na konečnou (Tyra, hájenka ZDE, případně
Tyra, pila - ZDE), odtud dále cca 1,5 km pěšky
PŘÍJEZD DĚTÍ NA TÁBOR: sobota 18.7. od 15:00 do 17:00
ODJEZD DĚTÍ Z TÁBORA: sobota 25.7. od 09:00 do 11:00
Termín platby: platbu očekáváme nejpozději do 5.7.2020 (dítě má místo na táboře
závazně rezervováno až po zaplacení celé částky!!!)
Způsob platby: Částku zaplaťte převodem na účet č. 1159580013/3030, jako variabilní
symbol uveďte datum narození dítěte (účastníka) ve tvaru RRRRMMDD (např. 19.9.2000
jako 20000919) a do poznámky/zprávy napište „TÁBOR 2020“. S hlavním vedoucím
tábora lze individuálně domluvit i platbu hotově (vyznačte v přihlašovacím formuláři). Po
zaplacení vám bude vydáno/zasláno potvrzení o zaplacení.
Storno podmínky: Při odhlášení od 1.7. do 15.7. se vrací zaplacená částka po odečtení již
investovaných výdajů přepočtených na osobu. Po 15.7. se nevrací nic (případně se vrátí
adekvátní částka z kladného zůstatku tábora).

