Vážení účastníci tábora
Děkujeme Vám, že jste se přihlásili na Lukoábor 2020. Posíláme
základní informace.
K odjezdu
Sraz účastníků bude nejpozději v 7.00 před budovou České pošty
u hlavního vlakového nádraží v Olomouci. Zde bude přistaveno
auto, do kterého si naložíte osobní věci na tábor (osobní věci,
lukostřelecké vybavení…. Ty Vám budou dovezeny do Bučovic.
Následně si koupíme lístek do Bučovic, kam společně s Míšou
Hrabalovou odjedete (odjezd 7:31). Na cestu vlakem
doporučujeme mít malý batůžek s osobními věcmi, pití, svačinu a
oblečením dle předpovědi počasí. Obuv na nohou vhodnou pro
cca. 3 km výlet. Jídlo tento den bude začínat obědem.
Zakončení tábora
Předání nezletilých táborníků a ukončení tábora 29. 8. v 16.30
opět před budovou České pošty.
Co by takovému táborníkovi rozhodně nemělo chybět:
Obsah hlavního zavazadla – nejlépe velký batoh:
 Láhev na vodu – pitný režim
 Spacák, nafukovací karimatka nebo madrace, baterka
 Plavky, opalovací krém, repelent, sluneční brýle, pokrývka
hlavy, 1-2 ručníky
 Tenisky, sandály a kvalitní nepromokavá obuv
 Oblečení - počítat s deštěm a možnými výkyvy počasí,
oblečení k ohni, pohodlné oblečení na sport.
 Bavlněný šátek, opasek (látkový či kožený), kožené či
pracovní rukavice
 Léky, věci osobní potřeby
 Vlastní lukostřelecké vybavení – pokud chcete, berte

 Erární lukostřelecké vybavení – prosím o sdělení, který luk
Vám máme vzít (Tomovi – tomas.valenta@upol.cz,
604262444)
 Hudební nástroj – dle vlastní potřeby (klavíry nestěhujeme)
 Malý batůžek na výlety a terénní operace 
 Kapesné – bazén, nanuk, hrad…
 Kdo má hůl, bere.
 Opakování pravidel hry „VÝZVA“
Požadujeme potvrzení o bezinfekčnosti, především že se jedinec
nesetkal v posledních dvou týdnech s osobou nakaženou nemocí
Covid19 a že se u něj příznaky této nemoci neprojevují. Informujte
nás prosím o individuálních zdravotních komplikacích (alergie,
pooperačních omezeních, užívaných lécích…) a pohybových či
jiných omezeních.

V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte na tel.
čísla:
Opravdu moc se na Vás těší
Tomáš

604 262 444

Denisa

737 579 248

Míša

6059846487

