
          Krajská táborová škola v přírodě 2017

                     od 12.6. –do 16.6.2017

     

Odjezd z Olomouce 12.6.2017 busem v 11:00 od hotelu Clarion(naproti  hlavnímu
nádraží v Olomouci) do rekreačního střediska Sigmy Lutín v Domašově nad Bystřicí (v
Domašově nad Bystřicí pojedete směr Libavá a před první  vesnicí Heroltovice zahnete
vpravo směrem k lesu –cca 1 km se nachází tábor) Kdo jede autem po vlastní ose přijede
na oběd, tedy nejdříve ve 11:00. Oběd je naplánovaný na 13:00.Auta zaparkujete dle
pokynů správce areálu.Povlečení je součástí ubytování,pokud si budete chtít vzít sebou
ještě nějakou svoji přikrývku, poštářek, deku na opalování – je to na vás.Nezapomeňte
si vzít nějaký repelent (přípravek) proti klíšťatům,komárům, areál se nachází v přírodě
obklopené lesy.Dále si přibalte kartičku pojištěnce, léky, které potřebujete  a dobrou
náladu.Jídelníček vám nebudu zasílat,ať máte také nějaké překvapení ,jsem
přesvědčená, že vám bude chutnat.Pokud je někdo diabetik , stačí, když nám to nahlasí
u příjezdu.V jídelně bude 24 hodin pití a možnost uvařit si kafé,nebo čaj (zahrnuto již
v ceně pobytu) Také bude možnost koupit si nějaké pití, pivo,oplatek,víno…

Změna jídelníčku i programu je vyhrazena.

Program: pondělí 12.6.2017

                  13:00   - oběd

                  13:00 – 15:00 ubytování

                                 svačinka

                  15:00 – 18:00  beseda s výrobcem dřevěných hraček  s kulturním vystoupením 

                                 svačinka             

                  18: 00 – večeře

                  18:45 -19:45  představení VU3V – prezentace podzimního semestru,p.Navrátil

                  20:00 – seznamovací večírek – posezení s cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky

Úterý 13. 6.2017 –     8:00 – snídaně

                               9:00 – 1. a 2. oddíl odjíždí na celodenní výlet –

                                           prohlídka kostela – Stará voda,Královská studánka

                                           s průvodcem ,Bruntál – prohlídka zámku

                                 9:00 – 12:00 3.a 4. oddíl – táborový program –soutěže



                                 12:00 – oběd

                                 14:00 – 17:00 – táborový program- Cesta za pokladem

                                               svačinka

                                 18:00 – večeře

                                 19:00 – společenský večer

                                               Karaoke – pěvecká soutěž o cenu „Seniortalent“

Středa 14.6.2017 -8:00 – snídaně

                                  9:00 – 12:00 –táborová Olympiáda – sportovní soutěže

- návštěva pojišťovny  211 – měření tlaku,tuku,

- přednáška Mudr. Malotové – celostní medic.

                                  12:30 oběd

                                  14:00 – Krajská policie Olomouckého kraje- praktické ukázky

                                                policie a kriminalistů, soutěž o ceny

                                                svačinka

                                  16:30 – 18:00 – beseda s hostem – překvapení

                                  18:00 –večeře

                                  19:30 – karnevalový rej masek – táborák,soutěž o nejlepší 

                                                 a nejvtipnější  masku,opékání  vuřtů,country kapela

                                                 COUNTRY EX 

                                   23:00 – pro odvážné stezka odvahy

Čtvrtek 15.6.2017 -8:00 – snídaně

                                   9:00 – 3. a 4. oddíl odjíždí na celodenní výlet viz. úterý

                                                ostatní viz. program úterý

                                   12:00 oběd

                                   18.00 – večeře

                                   19: 00 – vyhodnocení  táborové  školy  

                                               posezení  u táboráku –       



Pátek  16.6.2017 -    8:00 – snídaně

                                    10:00 – odjezd busem do Olomouce – hotel Clarion

Do 10:00 musí být vyklizené chatky i budova z důvodu nájezdu nových rekreantů.

Na všechny se těší Milena Hesová 

                                  předsedkyně Krajské rady seniorů

                                  tel.774 345 670


