SVČ NARNIE, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI, IČO: 71342290

Gold company Narnie
Zve statečné osadníky z 1. až 5. třídy na letní tábor

Dobrodružství na BÍLÉM POTOCE

Termín dobrodružné výpravy: 20. 7. – 30. 7. 2019
Rekreační areál Krakonoš, Bílý Potok pod
Smrkem 150, 463 62 Hejnice (http://www.areal-krakonos.cz)

Místo osady:

Příjezd: v sobotu 20. 7. 2019 mezi 14 – 15 hod.
Odjezd: v úterý 30. 7. 2019

Prosíme rodiče o příjezd v 14:00, čeká Vás slavnostní přehlídka k ukončení výpravy.

Doprava: vlastním dostavníkem
cena za parcelu k rýžování:
3200 Kč, sourozenecká sleva 400 Kč

V ceně je zahrnuto ubytování, strava a pitný režim, vstupy, odměny, cestovné, materiály.

Šerif james goldman

SVČ NARNIE, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI, IČO: 71342290

Cíl naši dobrodružné výpravy:

Šerif James Goldman a jeho tým vyzývá všechny statečné osadníky ku pomoci
a zve je do osady Krakonoš na Bílém potoce, poblíž kterého byla objevena naleziště
drahých kovů a drahokamů a je třeba je vytěžit a ochránit. Těm, kdo se nezaleknou
a přidají se k této výpravě, bude oplátkou dána možnost stát se statečným
rangerem, získat vyznamenání šerifa Jamese Goldmana a samozřejmě zasloužená
procenta ze zisku.

PROGRAM RANGER:

Děti čeká ojedinělý program s tématikou dobrodružství na divokém severu.
Společně se šerifem Goldmanem se vydáme probádat povodí Bílého potoka i
vrcholky jizerských kopců. Při tom budeme procházet výcvikem a usilovat o
čestnost a statečnost správného rangera.
Program je uzpůsoben věku dětí s cílem nadchnout je pro společný cíl a týmovou
spolupráci, naučit je novým dovednostem a znalostem, podpořit jejich jedinečnost
a dát možnost poznat nové kamarády.
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LOKALITA:

Rekreační areál Krakonoš se nachází na úpatí severního svahu Jizerských hor
v krásné přírodě na okraji obce Bílý Potok pod Smrkem. Poblíž se nachází lesopark
s protékající říčkou a vyvěrajícím minerálním pramenem.

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A ORGANIZACE:

Ubytováni budeme v chatkách na rozlehlé louce. Je zajištěna 5x denně
strava a celodenní pitný režim. K dispozici je klubovna, velká jídelna, volejbalové
hřiště, malý bazén s posezením a ohniště. Provoz včetně kuchyně je hygienicky
schválený pro ubytování a stravování dětí.
Děti budou rozděleny do několika oddílů a každý bude mít své dva vedoucí
(rangery). O děti bude pečovat zkušený tým vedoucích a bude zajištěn odborný
zdravotnický dohled.
Náš tábor má stanoven denní řád, kterým se budeme řídit od budíčku až po
večerku. „Velitelský tým“ bude důsledně dbát na dodržování pitného a
stravovacího režimu, hygieny a večerky.

Kontaktní osoba: Iveta Antošová, kontaktní telefon: 777 772 728
http://www.areal-krakonos.cz

