Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice
Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice
email: olbramchallenge@gmail.com
IČ 67340457, tel. 777 745 887

Informace k outdoor táboru Olbram Challenge
www.olbramchallenge.cz
Bankovní spojení: FIO banka., číslo účtu 2400112377 / 2010. Při platbě tábora do
zprávy pro příjemce uveďte: „OlbramChallenge“ a jméno a příjmení dítěte.
Termín: čtvrtek 20. 8. 2020 – Pátek 28. 8. 2020 (9 dnů)

Dotazy na přihlášky, variabilní
symboly a platby:
olbramchallenge@gmail.com

Cena: 3000 Kč do 20. 7. 2020 – od 21. 7. 2020 cena 3 500 Kč,V ceně tábora: ubytování, 6x denně strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), pitný režim,
kompletní materiální zabezpečení, 1x výlet, program a táborové tričko v hodnotě 300 Kč)
Místo konání tábora: táborová základna Olbramkostel, okres Znojmo
Adresa tábora pro korespondenci: jméno účastníka, LT Olbramkostel, pošta Kravsko, 671 51
Druh tábora: stálý stanový – ubytování po dvou, ve stanech jsou dvě postele a malá skříňka na věci. Toalety jsou
umístěny 150 m od stanů. V táboře je umývárna, sprcha a polní kuchyň. Zděná budova slouží jako jídelna, zázemí pro
technickou činnost a v případě nepříznivého počasí také jako herna pro účastníky
Fyzická náročnost: vysoká
Stravování: na táboře vaříme v polní kuchyni jedno jídlo pro všechny. Z technických a personálních důvodů nejsme
schopni zajistit individuální stravovací plán (např. různé diety apod.).
Web tábora: www.olbramchallenge.cz, www.facebook.com/olbramchallenge
Vedoucí tábora: Miroslav Klimecký,
Kontakt: 777 745 887, OlbramChallenge@gmail.com
Důležitá data:
20. 7. 2020 – nejzazší termín platby tábora, pokud nebude uhrazen včas, bude místo poskytnuto dalšímu zájemci.
Odjezd na tábor:
 Příjezdový čas je od 12:00- 13:00 a tábor začíná úvodním nástupem ve 14:00
 Účastníka můžete přivést autem nebo ho poslat vlakem či autobusem. (je to jedna z prvních výzev pro účastníky.
Důležité upozornění – než převezmeme papíry od účastníka, tak za něj nese odpovědnost zákonný zástupce nebo
účastník sám.
 Popis cesty: V obci Olbramkostel (15 km západně od Znojma směrem na Jihlavu) odbočíte z hlavní silnice do
vesnice, projedete jí a odbočíte vpravo do kempu Mexiko. Projedete kempem, za ním asfalfová silnice zabočuje
doleva, ale vy však pokračujete rovně po prašné cestě asi 500 m.
Tábor uvidíte po pravé straně,
GPS: 48° 55' 58" N, 15° 55' 51" E.
Oběd bude pro všechny zajištěn v táboře po 12 hod.
OBSAH předávaných věcí u odjezdu:
 průkaz pojištěnce (příp. jeho kopie),
 potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účastníka,
 potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodičů,
 seznam předávaných léků a interval jejich používání,
 jiná písemná upozornění.
Příjezd z tábora:
 Je individuální podle dopravní situace, tábor končí ve 12:00 obědem. Jaký spoj si účastník vybere záleží pouze na
něm. To samé platí při vyzvednutí účastníka autem.
Bourání tábora:
V přihlášce prosíme o souhlas či nesouhlas zda se váš syn/dcera může účastnit bourání táborové základny. Bourání je
zdarma a účastník dostane jídlo a nocleh za dobrovolnou práci. Pakliže souhlasíte, tak váš syn/dcera přijede až 29. 8.
2020. Budeme nesmírně vděčni za pomoc, jelikož táborová základna se rozšiřuje a zbývá jen víkend na to zazimovat
základnu Olbram.
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V případě zasílání balíčků neposílejte účastníkům žádné potraviny podléhající zkáze – např. ovoce a masné výrobky.
Upozorňujeme, že balíčky musí projít kontrolou zdravotnice či jiného pověřeného vedoucího a nevyhovující věci
budou z konzumace vyřazeny.
Účastníci se také účastní provozu tábora drobnými pracemi (sbírání a příprava dřeva na vaření, pomoc v kuchyni –
nádobí). Každý den jeden oddíl. Tato služba však nijak neubírá účast na programu a hrách.
Kapesné: doporučujeme cca 400,- Kč v drobných. Všechny výlety a vstupné jsou již zahrnuty v účastnickém
poplatku. Kapesné je pouze na zakoupení drobností, případně sladkostí na výletech.
Oblečení aj. doporučujeme účastníkům podepsat, včetně obuvi a menších věcí. (Nepodepsané oblečení bude po
táboře předáno na charitu)
Mobilní telefony jsou na táboře zbytečné a to z důvodu narušování programu. A navíc účastníky
v dnešní hektické době motivujeme k tomu, aby vnímali tábor na 100% a nebyli rušení okolním
světem a nebyli tak závislí na sociálních sítích a sami si telefon po dobu tábora vypínají. V případě
nutnosti, rodiče budou mít kontakt na hlavního vedoucího.
Zároveň upozorňujeme, že z důvodu ubytování ve stanech bez uzamykatelných prostor nemůžeme odpovídat za
cenné předměty (např. předměty z drahých kovů, elektronické hry, game-boye, mp3 přehrávače, dalekohledy,
apod.). Cenné věci účastníci mají pouze na vlastní riziko! V případě odcizení nebo ztráty nevzniká nárok na
odškodnění.
Na tábor není povoleno brát si různé „zbraně“, kuličkové pistole, praky, nože apod.
Na táboře nejsou účastníkům povoleny alkoholické a tabákové výrobky, či psychotropní a návykové
látky, a ani jejich konzumace, s upozorněním, že každý takový prohřešek proti táborovému řádu je
důvodem k vyloučení dítěte z tábora. Stejně tak i jiné hrubé porušení táborového řádu či pokynů
vedoucího (bez nároků na vrácení peněz).
Návštěvy rodičů na táboře, nebo neohlášené pozdější příjezdy či dřívější odjezdy účastníků jsou možné pouze po
předchozí dohodě s hlavním vedoucím tábora. Vždy je možno kontaktovat hlavního vedoucího tábora a jakoukoliv
situaci řešit s ním.
V případě, že účastník bude během tábora užívat nějaké léky, uveďte interval a další podrobnosti jejich užívání pro
potřeby zdravotníka v písemné podobě, zároveň dodejte tyto léky v potřebném množství na celou délku tábora, tj. 9
dní. Léky nesmí mít dítě u sebe s ohledem na bezpečí účastníků tábora a nevhodné skladovací podmínky ve stanu
(výjimkou jsou např. spreje na podporu dýchání u astmatiků).
Repelenty v tlakových nádobkách nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. Možno použít krémy nebo mechanické
rozprašovače.
Pokyny:

Závaznou přihlášku řádně vyplněnou a s podpisem zákonného zástupce, prosím, zašlete oskenovanou na email
olbramchallenge@gmail.com a originál přihlášku odevzdáte při příjezdu na tábor.
Vyčkejte, až bude vaše došlá přihláška potvrzena a obdržíte údaje k platbě. Přihlášky se přijímají v došlém pořadí až do
naplnění tábora. Kontaktní email pro přihlášky, variabilní symboly a platby: olbramchallenge@gmail.com
Způsoby platby:
•
Hotově na adrese organizace (viz hlavička nahoře).
•
Bezhotovostně převodem na účet 2400112377 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které jste obdrželi
spolu s potvrzením přihlášky. Ve zprávě pro příjemce uveďte: „OlbramChallenge“ a jméno a příjmení dítěte.
•
Pro platbu ze Slovenska vám pošleme instrukce pro platbu SEPA.
•
Nezapomeňte, že při nevčasném zaplacení do 20. 7. 2020 se navyšuje cena na 3 500 Kč,Storno podmínky:
a) 70% z ceny, dojde-li ke stornu účasti 30 a méně dní před zahájením tábora,
b) při odhlášení v den odjezdu, popř. při předčasném ukončení tábora se peníze nevracejí,
c) v případě vážného onemocnění či hospitalizace po předložení lékařského potvrzení činí storno poplatek 10% z
ceny.
Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si vybrali právě náš tábor.

