Letní tábor Lvíčat 2018
Základní informace
Termín: sobota 7. 7. - sobota 28. 7. 2018
(pro nejmladší - 1. třída ZŠ a předškoláci - sobota 14. 7. - sobota 28. 7. 2018)

Místo: Nebeská Rybná v Orlických horách
Celotáborová hra: Zaklínač
Přihlášky: Přihlášku k vytisknutí najdete na našich stránkách www.stto.cz/lvicata v sekci „LT 2018“.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte na schůzce nebo pošlete mailem na lvicatastto@gmail.com (v
takovém případě pak odevzdejte originál přihlášky při odjezdu na tábor).
POZOR! Kapacita tábora je omezená. Letos očekáváme větší zájem než v minulých letech,
proto přihlášku odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce května.
Cena tábora: 4800 Kč (dva týdny 4000 Kč) Sourozenecká sleva: každý druhý a další sourozenec má
slevu 500 kč.
Účastnický poplatek prosím pošlete do konce června na účet: 2500323569/2010 (transparentní účet
STTO – Fio banka). Do poznámky napište „LT 2018 Lvíčata + jméno dítěte.“
Další informace: Seznam vybavení, informace k hernímu oblečení a podrobnější informace o táboře
pošleme přihlášeným účastníkům mailem na přelomu května/června a vše důležité budeme postupně
přidávat na naše stránky.
Případné dotazy prosím směřujte na mail lvicatastto@gmail.com, případně tel. 735 025 525.

Michal Werner
(hlavní vedoucí tábora 2018)
tel. 735 025 525
Poznámka pod čarou: Na jak dlouho na tábor a proč na celé tři týdny?
V posledních letech se nám stávalo, že větší množství dětí během tábora odjíždělo a přijíždělo. To bychom letos
chtěli pokud možno změnit.
Pro nejmladší účastníky (1. třída ZŠ a mladší) je určen termín 14. – 28. 8. (posledních 14 dní tábora). Byli
bychom rádi, kdyby všichni ostatní táborníci jeli na celé tři týdny.
Proto prosíme rodiče: naplánujte své rodinné dovolené, návštěvy moří a babiček tak, aby vaše dítě mohlo
jet na celý tábor. Je to pro nás důležité a myslíme si, že je to důležité i pro ně.
Zde je několik hlavních důvodů:
Tábor funguje jako celek. Během prvního týdne se děti seznamují, druhý týden je plný zážitků z bojovek a
„harcu“ a třetí týden se např. u závěrečného táboráku udělují znaky a rozdávají ceny. Nejet na část tábora prostě
není ideální, a nejenom kvůli tomu, že dotyčný už nemá šanci vyhrát celotáborové bodování 
Program. Všechny programy, bojovky, výlety a hry propojuje příběh vycházející z celoroční hry, který se
postupně vyvíjí a na konci graduje. Vymýšlení programu zabere vedoucím hodně času. Když na poslední týden
část dětí odjede, tak je to prostě škoda. A taky se nedozví, jak to celé dopadlo.
Náročnější organizace. Neustálé řešení odjezdů a příjezdů zbytečně zaměstnává vedoucí, kteří by se místo toho
mohli naplno věnovat programu a ostatním dětem.
Chápeme snahu rodičů udělat dětem prázdniny „co nejnabitější“. Ač se to nezdá, tři týdny našeho tábora jsou
nabité až dost a utečou jako voda. Známe to z vlastní zkušenosti.
Děkujeme za pochopení.

