
Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 eBanka: 231208036/2400
702 00  Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720
Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720

Organizační pokyny pro rodiče a děti, přihlášené na letní Tábor dvou a více generací
v termínu 14.-20.8.2006

Adresa:
Terénní středisko ekologické výchovy
Horní Lomná č.p. 128
739 91 Jablunkov

Nástup k pobytu:
Doprava je individuální, pobyt začíná 14.8. obědem ve 12 h, příjezd a ubytování je možné od 10.00 h.
Areál tábora se nachází po pravé straně silnice za penzionem U studánky viz mapa na další straně.
Pobyt končí v neděli 20.8. snídaní, individuálně je možno domluvit ještě oběd.

Doporučený seznam věcí:

♣ Oblečení do pohody i nepohody – počasí je nevyzpytatelné
♣ Obuv – pevné tenisky, sandály, přezůvky do budovy
♣ Baťůžek na výlety, alespoň 0,5 l láhev na pití na osobu
♣ Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky, sešit (blok)
♣ Baterku + náhradní baterie
♣ Osobní léky
♣ Klidně starší bavlněné tričko nebo nátělník na batikování (může být bílé i barevné, ale raději světlejší)
♣ Zástěrku nebo starý kus oděvu na ochranu oblečení při ručních pracích

Co máme v plánu:
♣ Změnit se na pravěké tlupy se vším všudy
♣ Trochu vyrábět a trochu si hrát
♣ Soutěžit mezi tlupami, ale také odpočívat a něco nového se dozvědět
♣ Skloubit program pro všechny děti různého věku i rodiče a prarodiče, bavit se všichni
♣ Vlastnoručně si vyrobit nádobí, oděv, šperky….
♣ Podniknout něco i v noci, abychom si pobyt v přírodě pěkně užili

Program samozřejmě není pro nikoho závazný, můžete si cokoli zorganizovat individuálně.
V Horní Lomné je bohaté sportovní vyžití, přímo v areálu je travnaté hřiště, pingpongové stoly, stolní fotbal,
v blízkosti se nachází víceúčelové sportoviště pro tenis, soft tenis, badminton. V sousedním penzionu je
přístupný venkovní bazén, sauna, vířivka a posilovna.

Stravování:
V ceně je strava pro děti 5x denně, pro dospělé 3x denně včetně celodenního pitného režimu, kuchyň vaří
částečně z biopotravin. Přímo ve středisku není bufet ani restaurace.

Těšíme se na Vás a doufáme, že se Vám tábor s námi bude líbit.
Mapka k nahlédnutí na další straně.

Ivana Mariánková
předsedkyně OS EICO
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