Duha Klub Dlažka připravuje pro hravé děti a jejich rodiče

TRPASLIČÍ TÁBOR 28.7.-4.8.2018
Bližší informace!!!
Milí rodiče malých trpaslíčků! Je to tady, je zapotřebí chystat a balit. Ať tedy víte,
co a jak, zasíláme přehled všeho potřebného.
Místo: Táborová základna Spálovský Mlýn http://www.spalovskymlyn.cz GPS souřadnice 49.7209453N,
17.7279231E POZOR!!! Uzavírka v obci Jakubčovice, jeďte raději přes obec Spálov. Parkování v areálu
tábora.
Strava a pití: Trpaslíci jedí zdravě! Skvělý jídelníček založený na veganském základu, u drtivé většiny
jídel bude varianta i bezlepková. Zároveň jsou recepty takové, aby se k nim dalo přidat maso, tak se
nebojte 😊 Všechna jídla mohou i mrňata, nemusíte tedy pro příkrmáře balit velké tašky s jídlem, jen tak
něco, co mají určitě rádi, oblíbenou kašičku, apod... Vezměte si oblíbené nádobí, to na základně k dispozici
není. Pití – bude celý den, voda, čaj. Na základně je v provozu bufet – možno koupit pivo i nealko.
Ubytování: Skládáme dle Vašich požadavků a budeme komunikovat na fb skupině i jednotlivě.
Co s sebou: Běžné táborové vybavení ( http://dlazka.cz/Tabory/Veci-na-tabor ) – pro děti nutné –
kšiltovky, batůžek, láhev na pití, pláštěnka, dostatek vhodné obuvi
-

Do programu:
o

Pokřik, vlajka – představení Vašeho trpasličího klanu.

o

Trpasličí oděv + šaty na maškarák (určitě pro děti, rodiče něco hezky šíleného – bude
svatba!!!) + oblečení na zničení (děti i dospělí) + plavky (taky ideálně na zničení).

o

Šátek, malý kyblík, baterka, kapesní nožík (stačí po 1ks
na rodinu), 1 větší papírová krabice.

o

Vytiskněte si prosím nějakou pěknou fotku, kde jste,
milí rodičové, poznat, napište k ní jména; dáme si je na
chatičky, ať víme, koho hledat, když bude někde někdo
plakat.

o

Šátky, nosítka, chůvičky (uvidíme, kam dosáhnou).

o

Jste-li nadšení sportovci (dospělí) vezměte si kolo,
okolí je lákavě kopcovité. Hudebníci nástroje s sebou.

o

Dárek do placu na uvítanou (ideálně něco tekutého ku
přímé večerní spotřebě😉).

Co nebrat: Pracovní záležitosti nechte doma, noťasy taky, stejně tam nechytíte signál a pěkně si
odpočinete 😊 Cennosti a elektroniku také nejlépe nebrat.
Platí táborové podmínky vč. storna dle www.dlazka.cz
Přijeďte mezi 16:00-17:30 hod, odjíždět budete cca v 10:30.
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Těšíme se na Vás! Všichni trpaslíci, princ s princeznou i čarodějnice!

