LETNÍ TÁBORY 2021 – ŽLOUKOVICE
V letošním roce pro vás opět organizujeme letní tábory ve
vlastní táborové základně Jitřenka.

Ubytování, areál:
Táborová základna se nachází ve Středních Čechách,
nedaleko Berouna, v chatové osadě Žloukovice.
Ubytování je v 15 dřevěných rekreačních chatkách
(4 - 7 lůžek) s verandou.
Součástí jsou dále dvoupatrová chata, marodka, dřevěná
chata a hlavní budova, kde je kuchyně, sociální zařízení
(zvlášť pro dívky, chlapce a personál) a jídelna současně
využívaná pro společný program. Všechny společné
prostory jsou denně uklízeny a dezinfikovány. Letos bude
ještě důsledněji dbáno na osobní hygienu. Základna je
pravidelně kontrolována KHS.
Pro sportovní vyžití jsou v areálu k dispozici
2 přírodní hřiště, jedno s možností sítě.
Pro večerní program je možno využít ohniště.
Koupání nabízí řeka Berounka.
V okolí je zalesněný terén pro hry a soutěže.

Stravování:
Jídlo je podáváno pětkrát denně, pitný režim po celý den.
Strava začíná večeří v den příjezdu a končí
snídaní v den odjezdu.

Pedagogičtí pracovníci, zdravotní dozor:
O děti se starají zkušení vedoucí, z řad pedagogů nebo externích spolupracovníků DDM, kteří s dětmi pracují
v průběhu celého roku. Všichni pracovníci musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, mají doplňující
kvalifikační kurzy a v rámci táborové přípravy jsou školeni v oblasti bezpečnosti práce, hygienických předpisů a
práce s dětmi.
Na všechny dohlíží hlavní vedoucí tábora – pracovník DDM.
Na každém táboře je přítomen zdravotník,
který má pro tuto funkci předepsanou kvalifikaci.
Pro případy onemocnění, je domluven zdravotní dozor
u praktické lékařky.

Odjezd, návrat, potřebná dokumentace:
Odjíždí se vždy v 16,00 hodin od budovy DDM
(Na Balkáně 2866),
sraz všech účastníků je minimálně o půl hodiny dříve.
Předpokládaný návrat je vždy v 11-12 hodin.
Před odjezdem budeme vybírat tyto řádně vyplněné
dokumenty:
 Bezinfekčnost (datum nejvíce den staré)
 Potvrzení od lékaře (platnost 2 roky)- stačí kopie
 Kopii kartičky pojištěnce
 Kapesné malých dětí
 Léky s popisem a četností užívání (vybírá zdravotník)
Veškerou výše uvedenou dokumentaci prosím vložte
a předejte v euroobalu!

Přehled termínů, stručná charakteristika:
Žloukovice – 0. turnus
„Můj první tábor“
3. 6. – 3. 7. 2021

5 – 10 let

– hl. vedoucí Markéta Tučková

2100,- Kč

Tábor je vhodný zejména pro ty, co by si rádi tábor vyzkoušeli, ale na 14 dní si ještě netroufnou.
Letos se vydáme za indiánskými kmeny a zkusíme žít v souladu s přírodou právě jako oni. Formou legend a
příběhů pro děti se seznámíme s tímto světem, který nás už tak dlouho fascinuje. Na táboře si vyrobíme
indiánský kostým s čelenkou, zkusíme si střelbu z luku, stopování zvířat nebo třeba bubnování u ohně a
staneme se opravdovými členy kmene.
POZOR, ODJEZD V 14:00, SRAZ PŘED ULITOU V 13:30

Žloukovice – 1. turnus
3.7. – 17.7.2021

„Cestovatelé časem“
6 – 16 let

– hl. vedoucí Eva Němcová

4600,- Kč
5200,-Kč /mimopražské děti

Cestování v čase a prostoru
Podaří se nám odvrátit katastrofu, která čeká v budoucnosti? Odpověď nenajdeme zůstaneme-li jen v naší
době. Pomocí stroje času se přemístíme třeba až do pravěku nebo starověkého Řecka, abychom získali
potřebné informace. Poznejme, jak se žije v jiné době, na jiném kontinentu, v jiné společnosti...

Žloukovice – 2. turnus
17.7. – 31.7.2021

„Záhadné dobrodružství“
7 – 16 let

– hl. vedoucí Petra Stasová

4600,- Kč
5200,-Kč / mimopražské děti

V okolí řeky Berounky se dějí nezvyklé věci. Nikdo neví, čím je to způsobeno a místní lidé čekají, až je
zachrání věhlasná žloukovická výprava. Je nám však známo, že minulý rok jsme společnými silami zahnali
Drákulu, ale po čase, co jsme opustili tábor, se záhadné síly opět navrátily. Ta horší zpráva je, že nevíme, v
jaké podobě. Proto doufáme, že se k nám i letos připojíte a prožijete s námi skvělé dobrodružství v podobě
her, soutěží, lovení Ogopogo, hraní u táboráku a spousty jiných aktivit.
Těšíme se na Vás

Žloukovice – 3.turnus
31.7. – 14.8.2021

„2020 Revival“
6 – 15 let

– hl. vedoucí Blanka Machová
4600,- Kč
5200,- Kč / mimopražské děti

2020 Revival aneb Děláme, co jsme nemohli“
Báli jste se, že v září nenastoupíte do školy? Že budete s rouškami i spát nebo že si je
v létě opálíte? Že nenakoupíte v obchodech? Chybělo vám cestování, lyžování nebo
koupání v moři? Přišel vám Silvestr nudný? Chtěli jste se toulat po nocích nebo přes den
s kamarády?
Pojďte to všechno s námi dodatečně zažít – pořádné prázdniny (podzimní i jarní),
Haloween, posvícení, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, olympiáda a další radosti, které nám
v roce 2020 chyběly…
Tak se stačí jen přihlásit, zabalit a vyrazit s námi na III. turnus do Žloukovic.
Bereme všechny nadšené děti ve věku 6 – 15 let.

Žloukovice – 4. turnus „Zootropolis“ – hl. vedoucí Adéla Bartošová
14.8. – 21.8.2020

6 – 16 let

3150,- Kč
3450,- Kč / mimopražské děti

Žloukovické hvozdy - sedmý okrsek metropole Zootropolis - jsou v ohrožení. Je třeba vyřešit případ náhlého
zdivočení lesních zvířátek, která vedle sebe doposud žila v přátelství a míru. A kdo jiný by byl povolanější pro
výcvik nových strážníků a vyřešení případu, než králičice Judy a lišák Nick..

Vydejte se s námi po stopách záludného případu. V policejní akademii se naučíte všech potřebných
dovedností k tomu, aby byla Žloukovickému hvozdu opět navrácena harmonie.
Průvodci vám budou známá i neznámá zootropolská zvířátka a kopec zábavy!

S sebou:
Vybavení a oblečení přizpůsobte věku a zvyklostem dětí, myslete na to, že děti budou často soutěžit a hrát –
oblečení mohou poškodit.
Dlouhé i krátké kalhoty
Košile, mikina
Lehčí bunda
Trička s dl. i kr. rukávem
Pokrývka hlavy a šátek
Tepláková souprava
Pláštěnka, holinky
Teplý svetr
Spodní prádlo, ponožky
Plavky, 2 ručníky, osuška
Pyžamo
Kapesníky
Sportovní obuv (lépe 2x)
Sandály
Boty do vody (nejlépe starší
těsné plátěnky)

Pytel na špinavé prádlo
Prací prášek
Batoh na cesty
Láhev na pití
Psací potřeby, pastelky (fixy)
Baterka a náhradní baterie
Hřeben
Mycí potřeby, šampon…
Krém na opalování
Dopisní papíry, známky
Sluneční brýle
Pexeso, karty nebo jiná hra
Hudební nástroj (pokud hraje)
Kapesné (dle uvážení)
Prostředek proti klíšťatům
Alespoň 2 roušky
Pro 4. turnus bílé bavlněné
tričko bez potisku

Zákaz mobilních
telefonů pro všechny
děti!
Menším dětem věci
podepište!

INFORMAČNÍ SCHŮZKA:
9. června 2021 v 17:30
na recepci Ulity
Přihlášky na tábory jsou možné telefonicky nebo osobně na recepci DDM.
Pokud již máme vaše dítě v databázi, můžete se přihlásit i on-line.
Platba probíhá pouze bezhotovostně, nejpozději do konce května, při přihlašování obdržíte variabilní
symbol, do kolonky zpráva pro příjemce prosíme napsat jméno dítěte.
!Sledujte stránky www.ulita.cz a tabory.ulita.cz
kde naleznete doplňující informace.
Sledujte aktuální informace a fotky z tábora
na www.facebook.com/ulitanacestach
!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS

