MO ČRS ŠTĚCHOVICE
ČASTOBOŘ 5.8. - 12.8.2017
Propozice letního tábora rybářské mládeže na ČASTOBOŘI
Tento letní tábor je zaměřen především na výuku (začátečníků) a zdokonalování naší mládeže v
rybářských znalostech a sportovním rybolovu. Program je doplněn o hry, sport, celotáborovou hru,
koupání a jinou zábavnou činnost. Tábor pořádá MO ČRS ŠTĚCHOVICE - probíhá již SEDMÝM
rokem na Častoboři v termínu od 5.8. - 12.8. 2017.
Tábor se nachází v samostatném areálu Technických služeb Sedlčany, hřištěm, 4 lůžkovými chatami, vlastní jídelnou,
zdravotkou, elektřinou, vodovodem, sprchami, WC atd. Je situován na břehu Vltavy na Slapské přehrady s velice
pestrým charakterem toku, jejíž šířka je mimo tábor až 200 m. Dno řeky je mírně klesající, u břehu s písčitým
podkladem, vhodným ke koupání. Prostředí je opravdu pěkné a nachází se zde i velmi vhodné prostranství ke
sportovnímu vyžití. V táboře si budou moci začátečníci i pokročilí vyzkoušet a trénovat rybolovnou techniku (házení na
terče a do dálky muškou i zátěží), lov ryb udicí bude zaměřen na všechny povolené způsoby lovu ryb (na plavanou,
umělou mušku, přívlač a na položenou) dle zvoleného úseku řeky. Na děti budou dohlížet zkušení vedoucí znalí jak v
oboru rybolovné techniky, tak i v lovu ryb udicí. Je naplánována ukázka práce Poříčního oddělení Policie ČR, ukázky
rybolovné techniky od reprezentantů ČR, večerní táborový oheň.

Vzhledem ke specializaci tábora je důležité, aby děti sebou měly základní rybářské vybavení,
rybářský lístek a povolenku k lovu. Pro účastníky tábora, kteří nemají rybářský lístek zajistí možnost
lovu pořadatel LTRM na hromadnou povolenku.
O R G A N I Z A Č N Í

P O K Y N Y

Pořadatel: MO ČRS ŠTĚCHOVICE
Adresa:
Vltavanská 392 , 252 07 Štěchovice
Kontakt:
Ing.Jan Hipmann - tf. 734 815 747
e-mail :
info@rybaristechovice.cz
Spojení na tábor: Jan Hipmann - tf. 734 815 747 , 602 206 580
e-mail : info@rybaristechovice.cz , hipmann@rybaripraha.cz
Příjezd: V sobotu 5.8.2017 od 14.00 do LTRM Častoboř - doprava individuální
Odjezd: V sobotu 12.8.2017 po 14.00 z LTRM Častoboř - doprava individuální
Návštěvy: z organizačních a psychologických důvodů se nedoporučuje děti během tábora navštěvovat.

Důležité: Nejpozději v den nástupu na tábor je nutno odevzdat všechny přílohy přihlášky.
Mobilní telefony dětem na tábor nedávejte. Připomínáme, že organizátor tábora nenese
zodpovědnost za ztrátu či jejich poškození. Rovněž z hlediska bezpečnostních předpisů mají děti
zakázáno samy připojovat jakékoliv zařízení (včetně mobilních telefonů) do elektrické sítě.Pokud
budete potřebovat s dětmi hovořit, využijte uvedená telefonní čísla.
Prosíme zároveň o volání pouze v době poledního odpočinku tj. od 12:45 do 13:45 .
Kapesné dětem dávejte laskavě v max.výši 300,- Kč a pokud možno v obálce a v malých
bankovkách. Cenné věci nedoporučujeme dětem na tábor dávat.Za jejich ztrátu nebo poškození
pořadatel LTRM neodpovídá.
Pokud dítě na táboře poškodí nebo zničí zařízení či vybavení ubytovacího objektu, je povinno tuto
škodu na místě uhradit (organizátor tábora uzavírá pouze úrazové pojištění). Pokud dítě nebude mít
finanční obnos k dispozici, tuto úhradu provede hlavní vedoucí a při předání dítěte provede s rodiči
vyúčtování.

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ
pro účastníka letního tábora rybářské mládeže

* Kopie kartičky (průkazu) zdravotní pojišťovny, vyplněné "Prohlášení rodičů", formulář potvrzený obvodním
doktorem, kopie očkovacího průkazu , bezinfekčnost*
* U léků, které dítě pravidelně užívá, zřetelně označte způsob aplikace. Na léky napište jméno dítěte *
* Rybářské doklady - členská legitimace, rybářský lístek, povolenka k lovu *
* Zavazadla doporučujeme: jedno větší - kufr (s ohledem na ubytování v chatkách bez skříní) a označené
jmenovkou, dále rybářské náčiní, jeden menší příruční batůžek *
* Nutné rybářské vybavení na rybolovnou techniku či lov ryb udicí: pruty, podběrák, vezírek, háčky, náhradní
vlasec, splávky, zátěže, mušky, návnady, krabička na červy atd. *
• Tepláková souprava
• Pláštěnka nebo gumák
• Trička, tílka
• Kraťasy
• Teplý svetr
• Spodní prádlo
• Čepice s kšiltem
• Holínky
• Oblečení k vodě (na chytání ryb)
• Toaletní potřeby
• Kapesníky
• Psací potřeby
• Baterka + náhradní baterie

• Bunda
• Košile s dlouhým rukávem
• Dlouhé kalhoty
• Plavky
• Přípravek proti komárům
• Ponožky (podkolenky)
• Obuv na přezutí
• Sportovní obuv
• Oblečení na spaní
• Ručníky
• Hadr na otírání rukou od ryb
• Brýle proti slunci
• Malý zavírací nůž
• Krém na opalování

Zákaz předmětů jakkoliv nebezpečných. Při jejich zjištění dojde k zabavení .

