
ČESKO-NĚMECKÝ DĚTSKÝ TÁBOR
V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU

11. - 17. srpna 2019
pro děti  od 8 do 12 let

na chatě Růžena

adresa: Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová 13407 56
na webu: http://www.podjedlovou.cz/ruzena/
mapa: https://mapy.cz/turisticka?x=14.5581627&y=50.8651567&z=17&source=firm&id=13165163

Milí přátelé, rodiče a především děti a mládeži,
letos měníme místo našeho tradičního tábora a přesouváme se z Německého Eibau do Čech. Především proto, že dům v 
Eibau bude Saská církev prodávat, protože nesplňuje požární normy a oni do něj nechtějí investovat.

Co zažijeme: Téma ještě nemáme, ale budeme určitě něco vyrábět, co si potom každý odveze domů. Zažijeme hodně 
různých a napínavých her, kreativity, budeme si i něco vařit a jíst tradičně v cirkusovém stanu. Budeme přemýšlet nad 
biblickými příběhy, zpívat a modlit se. Zažijeme určitě jarmark, casino i výlet. Budeme spolu...

Cena pobytu pro české děti: 70,-Euro za dítě + 130,-Kč za úrazové pojištění dítěte u pojišťovny Kooperativa v Rumburku.

Vedení pobytu:
za Čechy: Filip Šimonovský
za Němce: Volker Waltera a Anna Käsche
(Volker i Anna umí česky a Filip zase německy) VŠE SE PŘEKLÁDÁ!
pomocníci z mládeže: Luise, Judith, Tim, Rendy

Příjezd a odjezd:
příjezd v neděli 11.8. mezi 16:30 a 17:30 (16:00 odjezd od fary v Rumburku)
odjezd domů v sobotu 17.8. kolem 10 hod.

Spaní: rozdělené pokoje holky, kluci, většinou Češi spolu a Němci spolu, protože tak se i znají a 
třeba spolu kamarádí. Nutné však vzít s sebou povlečení! (prostěradlo, a povlečení na deku 
a polštář)

Jídlo a pití: vařit bude Anna s Luise, jídla je dost a je pestré, jíst se bude na zahradě v cirkusovém
stanu, kde jsou lavice a stoly; pitný režim je zajiště po celý den

Co s sebou:

 kartičku zdravotní pojišťovny
 kapesné - není potřeba, max. 100,-Kč
 šaty a boty na ven i na doma, přezůvky, pláštěnku do deště a ev. i teplejší věci

(podle předpovědi počasí), plavky, hudební nástroj (hrajete-li)
 léky pokud dítě užívá včetně rozpisu podávání

Co s sebou nebrat: mobily, počítačové hry, nootbooky .... 

Struktura dní:
8:00 budíček 
8:30 ranní pobožnost a snídaně
9:30 - 12:00 program
12:30 oběd
14:00 - 17:30 program (někde pauza na svačinu)
18:00 večeře
19:00 večerní program (krátký)
večerní pobožnost, příběh na dobrou noc

Pro bližší informace či jakékoli dotazy: 
Filip Šimonovský 777 088 472

Těší se na vás
Filip, Volker, Anna, Luise, Judith, Rendy a Tim
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