INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Airsoft 2018
2018 – Bezdìz
Vážení rodiče,
vaše dítě je přihlášeno na airsoftový tábor Centra Dětí a Mládeže, který se koná od neděle 29. 7. do
soboty 4. 8. 2018 na turistické základně Bezděz v lesích cca 5 km od města Bělá pod Bezdězem.
Hlavním programem tábora bude hraní airsoftu v lesním terénu, který přímo sousedí s ubytovnou.
Přestože hlavní činnost bude zaměřena na airsoft pro děti bude připraven i další program jako na jiných
táborech – sport, hry, dle počasí koupání apod.

Děti budou ubytovány na pokojích a v chatkách, spát budou ve spacácích na postelích.
Stravování si budeme zajišťovat sami ve vlastní kuchyni. Tábor je určen především pro členy
airsoftového kroužku, ale zúčastnit se mohou i další zájemci o airsoft od 12 do 17 let (včetně)
vlastnící potřebnou výstroj a výzbroj.
Po celou dobu LT bude k dispozici služební telefon s číslem 775 880 979, kde se můžete informovat
o stavu dítěte případně si domluvit hovor tak, aby nenarušoval táborovou činnost.

Cena poukazu je 2.500 Kč. Rezervaci místa provádíme na základě vyplněné přihlášky
a zaplacené zálohy v minimální výši 500 Kč. Pokud do středy 1. 6. 2018 cenu poukazu bez
vysvětlení nedoplatíte, je rezervace vašeho místa zrušena a může být poskytnuta dalšímu zájemci. Na
požádání (i dodatečně) vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele k zaplacení z fondu FKSP.
V takovém případě vám bude záloha vrácena. Závaznou přihlášku lze zrušit jen ze závažných důvodů
(např. zdravotní potíže). V ostatních případech propadá záloha 500 Kč ve prospěch pořadatele LT.

Bankovní spoj.

Česká Spořitelna a.s. pobočka v České Kamenici, č.ú. 0921 414 339/0800
adresa majitele účtu Centrum dětí a mládeže
Dukelská 328, Česká Kamenice 407 21
Jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte.

Adresa tábora : Hlínoviště č.p.48, Bělá pod Bezdězem, 294 21
Odjezd: neděle 29. 7. vlakové nádraží v České Kamenici ve 13:06 hodin (sraz na nádraží ve
12:30)
Příjezd: sobota 4. 8. vlakové nádraží v 12:45 hodin.
POZOR NEZAPOMEŇTE !
Na nádraží musí mít děti u sebe vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než
jeden den před datem odjezdu), potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené od lékaře a kartičku
zdravotní pojišťovny (stačí kopie) a zdravotní průkaz (očkovací průkaz – popřípadě stačí kopie).
Bez těchto náležitostí nemůžeme dítě převzít !!!

Hlavní vedoucí Michaela Grundová
(mob: 720 541 469, e-mail: MGrundovi@seznam.cz)

Bližší informace v kanceláři CDM nebo na tel. čísle 412 582 815, rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy.
Web: www.cdmck.cz ; e-mail: info@cdmck.cz

Vybavení účastníka tábora
(doporučené)
Výzbroj :
• spací pytel, prostěradlo
• karimatka (na spaní pod širákem)
• baterka (s náhradním monočlánkem i čelovka)
• psací potřeby
• zavírací nůž, otvírák na konzervy
• hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, zubní kartáček a pasta, šampón)
• ručníky k vodě a do koupelny
• hrnek na pití, láhev na pití
• batoh na výlety
• šití (jehla a nit)
• reflexní vesta
Výstroj :
• kanady, turistická obuv (treky), sandále
• holinky
• pláštěnka (pevnější nejlépe armádní)
• čepice a brýle proti slunci
• teplý svetr
• silnější mikina
• souprava na spaní
• armádní „maskovací“ uniforma
• spodní prádlo dle individuálních potřeb dítěte
• ponožky dle individuální potřeby (dle zkušeností zvýšený počet – na každý den dvoje!)
• kapesníky
Airsoftová výzbroj:
• !! Ochranné brýle nebo masku na airsoft !!
• Jedna libovolná (dlouhá) zbraň a náhradní pojistky (doporučujeme 1x manuální a servis před táborem
• baterky do zbraně alespoň dvě + nabíječku
• pouzdro na zbraň
• příruční batoh na věci při přesunech (nejlépe armádní)
• po zkušenostech z minulých táborů a rozdílnosti střeliva, doporučujeme zásobu vlastní munice
Další vybavení dle uvážení rodičů a potřeb dítěte. Děti se většinu času budou pohybovat v přírodě, proto
zvažte opravdu vhodný oděv nejlépe armádního charakteru.
Jako minimální vybavení je třeba jednu spolehlivou zbraň nekupujte vybavení od „vietnamců“ a z tržnic
životnost a výkon těchto zbraní je téměř nulová. Pokud vám to situace umožní raději zbraně dvě, druhá
nemusí být sekundární, ale stačí i záložní jako je třeba pistole apod. A v neposlední řadě musí být zbraně
při přenášení podle zákona kryté, aby nevzbuzovali u veřejnosti pocit nebezpečí nejlepší je pevné, vodě
odolné pouzdro nebo batoh.
Veškerá batožina ať je vhodně zabalena k přesunu vlakem z Č. Kamenice do tábora a děti s ní dokázaly
samy dobře manipulovat a nosit.
Doporučené kapesné: 300 - 400 Kč. Pokud dítě bere léky, předat při odjezdu zdravotníkovi (označené
jménem a indikací).
Nedoporučujeme dávat dětem drahé věci (mobilní telefony, elektroniku a podobně) za ztrátu či
poškození neponese pořadatel žádnou odpovědnost.

