Vážení rodiče,
máme tu únor 2019 a i pro letošní rok Vám spolek BRUTT nabízí
prázdninové táborové vyžití pro Vaše děti. Jako každoročně se tábor koná
v lesích Přírodního parku Česká Kanada na Jindřichohradecku.
Krom nových i starších instruktorů, které jsme nabrali z řad odrostlých
dětí, se na vaše dítka těší osvědčená partička vedoucích. Za kuchařku
bude Manka Monsportová, které budou sekundovat Mišel a Myš. Program
bude mít v rukou po loňském zaučení premiérově Ondra „Ojan“ Zvánovec
s pomocí Vojty Hejmy. O bebíčka se postarají naše zdravotnice. A hlavní
vedoucí bude Honza Nešpor. Tudíž, jako vždy, budeme připraveni... .
Společně se vydáme do zemí orků, takže naostřete tesáky a meče. A níže,
jak to vidí programový vedoucí:
Mocní orčtí válečníci,
já, váš nepřemožitelný náčelník, vás svolávám do svého sídla, abychom společně
vyřešili neodkladnou záležitost. Sami jste si mohli všimnout, že náš svět není
jako dřív. Náš svět pomalu umírá, a aby s ním neumřela i naše rasa, budou se
muset všichni orkové vydat na tažení, jaké náš druh doposud nezažil! Na tuto
výpravu bude zapotřebí zapojení všech orkských generací a klanů - od
nejmladších po nejstarší….Samozřejmostí je též náležitá příprava. Na ni a na
cestu do místa setkání vám nechávám čas půlky oběhnutí slunce. Sešlost všech
orkských klanů započne západem slunce třetího dne osmého měsíce tohoto
oběhu.
Lok'tar ogar!
Náčelník Gul'Dan

Termín konání: 3.-17.8.2019
Místo konání: Dobrá Voda u Nové Bystřice
Tábor je situován na mýtině uprostřed lesa. Není zde zavedena
elektřina, ani plyn a voda je čerpána z lesní studánky, která je pod
dohledem hygienické stanice.
Každý rok se na táboře obnovuje vybavení. Velká zastřešená jídelna
a srub nám poskytují azyl v případě nepřízně počasí. Dále je k dispozici
vojenský stan, ve kterém je umístěna sprcha. Tato sprcha je napojena na
kotel a tak je možnost spáchat hygienu celého těla v teplé vodě.

V táboře je také stále minimálně jedno vozidlo zajišťující zásobování,
případně umožňuje odvézt dítě k lékaři.
Kapacita: 44 dětí (7-15 let) (podmínkou je absolvování první třídy
základní školy bez výjimky, resp. před dovršením šestnáctého roku věku )
Stravování: 5x denně + pitný režim
Ubytování: stany s podsadou pro 2 osoby. Spí se na dřevěné posteli s
matrací, ALE je nutné mít svou karimatku, a spacák!!!!!
Cena: 4.600,POZOR!!!!
Pro velký zájem jsme se i letošní rok rozhodli pojmout dle hesla
„KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN DŘÍV MELE“. Z pochopitelných důvodů
mají dřívější účastníci našeho tábora přednost před nově
příchozími, přesto Vás prosíme o rychlou reakci, abychom mohli
dát šanci i novým zájemcům. Pokud se do jednoho týdne od
zahájení přihlašování na tábor neozvete (email, telefonát, sms do
17.2.2018), nabídneme volná místa novým zájemcům.
Zároveň tímto prosíme nové zájemce o trpělivost, pošlete co
nejdříve vyplněnou a podepsanou přihlášku a my Vám po uplynutí
týdenní lhůty dáme vědět, jestli pro vaše dítko máme místo.

!!!! Začátek přihlašování bude v pátek 8.2.2019! !!!!
Rozhodnete-li se s námi Vaše robě vyslat, prosím zašlete co
nejdříve vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu:
kackaheranova@gmail.com
Přihlášky a další dokumenty budou od 9.2.2019 ke stažení na
adrese: www.brutt.cz.
Nejpozdější termín pro zaplacení je 31.5.2019.
POZOR! Je nutné, aby byla přihláška vlastnoručně podepsána
zákonným zástupcem dítěte, jinak nebude akceptována!!!
Pokud nemáte možnost poslat nám podepsanou přihlášku emailem,
kontaktujte nás na telefonu: 602 689 296 mezi 16-18 hodinou a po 20:00
(Kateřina Heranová) a přihlášku nám zašlete poštou na adresu:
BRUTT dětská organizace
Nad Ohradou 15/2637
130 00 Praha 3

Doprava:
Bude zajištěna vlastním autobusem, o podrobnostech budete včas
informováni (viz www.brutt.cz a facebook).
Způsob platby:
1) složenkou na účet
2) bankovním převodem
Účet je veden na :
BRUTT dětská organizace
Nad Ohradou 15/2637
130 00 Praha 3
číslo účtu: 196272912/0300
jako variabilní symbol Vaší platby prosím uveďte rodné číslo Vašeho dítěte,
jako specifický symbol neuvádějte nic
Nutné vybavení:
- zdravotní a očkovací průkaz (možno fotokopie)
- spacák, karimatka (karimatka je nutná v každém případě, protože
táboříme s dětmi i mimo tábor!!!)
- ešus, příbor, hrneček
- baterka+náhradní baterie (nepočítaně…)
- holínky (patřičné velikost!) a pláštěnka (vydrží přecejen déle než
nepromokavá bunda)
- pevná obuv (ve které se dá běhat po lese bez rizika, že si dítě
propíchne podrážku klacíkem a takovou, ve které si dítě nevymkne
kotník - rozhodně nedoporučujeme a nevítáme boty typu Converse…
naopak vítáme pohorky nebo kotníčkové botky)
- léky (pokud dítě musí nějaké pravidelně užívat)

Při odjezdu budeme vybírat zdravotní a očkovací průkazy (možno jen
fotokopie) a potvrzení o bezinfekčnosti. Zároveň si náš zdravotník od vás
vybere léky, které Vaše děti musí pravidelně užívat. U autobusu také
proběhne kontrola zdravotního stavu dětí a kontrola jejich hlaviček, jestli
nemají vši. Děti, které neprojdou tímto „filtrem“, nebudou na tábor
přijaty!
V případě dotazů nebo nejasností se na nás můžete obrátit na tel.
602 689 296 mezi 16-18 hodinou a po 20:00 (Kateřina Heranová) nebo
na email: kackaheranova@gmail.com
nebo 724 086 160 (Michal Dušek) či email: ba50@seznam.cz

Na vaše děti se už všichni těšíme a slibujeme, že nudit se s námi rozhodně
nebudou.
Za dětskou organizaci BRUTT s pozdravem,
Michal Dušek
P.S.
POZOR,
POZOR!!!!
VEŠKERÉ
INFORMACE,
PŘIHLÁŠKY
BEZINFEKČNOSTI NAJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.BRUTT.CZ (do 8. února proběhne aktualizace)
P.P.S. Doufám, že také příležitostně sledujete náš Facebook

A

