OBECNÉ INFORMACE
● I. turnus je určen především dětem od 9 do 13 let, po domluvě mohou jet i mladší děti. První turnus je o něco
pohodovější a méně fyzicky náročný.
Termín: 13.-22.7.2018
● II. turnus je určen dětem od 14 do 18 let, po domluvě mohou být děti o trochu mladší, ale doporučujeme účast u
mladších dětí dobře zvážit – jedná se o náročnější turnus, který se bude více blížit opravdovému tréninku hraničářů.
Mladší děti by měly být v dobré sportovní kondici, aby jim vyšší nároky zbytečně nekazily zážitek.
Termín: 10.-19.8.2018
● Tábor se koná na louce nedaleko Hůreckého dvora, statku v okrese Rakovník v obci Hředle, č.p. 25.
Přesné místo na mapě:
https://mapy.cz/s/2poJF
● Děti budou bydlet ve stanových chatkách na louce za vesnicí, v tábořišti je suchý záchod a studená voda na umytí
rukou. V případě nouze máme útočiště a teplou vodu na statku, nicméně nezapomínejte, že se jedná o hraničářský
výcvik, takže účastníky nečeká žádný zbytečný luxus:) Jídlo je pětkrát denně, minimálně jednou teplé, částečně si ho
sami připravíme na ohni.
● Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve, nejpozději ale do 31. května 2018. Můžete ji předat osobně v
Hůreckém dvoře, poslat mailem na adresu hranicari@hurecko.cz (prosím naskenujete ji s podpisem) nebo poštou na
adresu: Neugebauerovi
Hředle 25
270 08 Hředle
● Cena tábora je 4.000,- Kč na osobu. Částku uhraďte prosím nejpozději do 30. června 2018. Pro úhradu použijte:
a) bankovní převod na účet: 2300827949/2010 (do poznámky uveďte prosím příjmení přihlášeného)
b) placení v hotovosti
● Veškeré dotazy je možno směřovat buď na mail hranicari@hurecko.cz nebo na telefonní čísla 775 979 006 (Hanka
Aldariel Neugebauer) a 776 140 099 (Tomáš Bagr Neugebauer). Aktuální informace se budou objevovat také na
webové stránce http://hranicari.hurecko.cz/tabory/.
● Příjezd na tábor je možný v pátek odpoledne. Vyzvednout děti je možné v neděli kdykoli během dne.
● Při předávání dítěte je nezbytné předat i vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti. Podpis nesmí být starší 3 dnů.
● Adresa tábora je

Neugebauerovi
Hředle 25
270 08 Hředle
Napište dětem sem tam dopis nebo pohled, pro menší je to velmi důležité, ale i těm starším to udělá velkou radost.
Na dopis či pohled nezapomeňte uvést jméno dítěte!
● Vedení tábora si vyhrazuje právo vrátit dítě předčasně rodičům, pokud nebude schopno dodržovat
základní hygienické návyky nebo bezpečnostní pokyny! (Naštěstí jsme tohoto práva zatím nikdy nemuseli
využít;)
● Pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte na tábor nedoporučujeme, ale v určitých případech není jiné řešení.
Je ho ale nutné včas nahlásit.
● Pokud se po přihlášení nebude moci Vaše dítě z vážných zdravotních důvodů tábora zúčastnit (vážný úraz, infekční
onemocnění), oznamte to prosím co nejrychleji. Pouze v tomto případě Vám bude vrácena částka za pobyt. V
ostatních případech (pozdější nástup, dřívější odjezd, jiná dovolená) se částka nevrací, je ale možné sehnat
náhradníka.

