Junák – svaz skautů skautek ČR

CORDA 2014
www.corda.cz :: čekatelský lesní kurz :: to nejlepší pro chlapa
Chotěboř, 25. 6. 2014

Milý bratře,
teploty stoupají a letní běh čekatelského lesního kurzu Corda se nezadržitelně blíží! Posílám
ti základní informace o letní táborové části kurzu, v případě nejasností se neváhej ozvat.
Termín:

1. – 10. srpna 2014

Místo konání:

tábořiště Ochoz nedaleko Polné (okres Jihlava)
49°27'56.679"N, 15°46'5.419"E
mapa KČT č. 79 Jihlavsko
Tábořiště se nachází 4,3 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Polné u
rybníka Dolní Ochoz na Ochozském potoce, kolem prochází modrá turistická značka.
Doporučenou cestu z autobusové zastávky Zhoř, hájovna najdeš
v mapce. Doporučujeme využít nejpozději spoj z Jihlavy s příjezdem
v 18.01 nebo ze Žďáru nad Sázavou s příjezdem v 17.01.
Do tábořiště se ze zastávky dostaneš po lesní cestě přímo od hájovny a
po přejití hráze rybníka doleva po modré dojdeš přímo na místo.

Příjezd:

Zajisti svůj příjezd tak, abys dorazil v pátek na tábořiště nejpozději do
18.30. V případě, že nebudeš stíhat, použij přiložené telefonní číslo.
Program začíná již v pátek večer.

Odjezd:

Svůj odjezd z tábořiště naplánuj nejdříve na neděli 10. srpna ve 12:00
z Polné, do té doby je naplánován program a úklid tábořiště.

Nabídka:

Máš před Cordou čas? Tábořiště je k dispozici od čtvrtka 31.7., pokud
bys mohl dorazit dříve, velmi by nám to pomohlo – potřebujeme pomoci s pohlídáním prázdného tábořiště. Případně napiš Rysovi.

Stravování:

Zajištěno od páteční teplé večeře do nedělního balíčku na cestu.

Ubytování:

Podsadové stany, elektřina se v místě nenachází – není tedy nutné brát
s sebou zbytečnou elektroniku.

Vybavení:

Běžné tábornické vybavení na desetidenní táboření pod stanem: spacák, karimatka, pláštěnka, baterka, KPZ, ešus, hrníček, příbor, polní lahev nebo lahev na cestu, kroj (a vhodné kalhoty), zápisník, tužka, dobrá
a kvalitní obuv (nejen sandále) + převlečení pro náročnější aktivity, kapesné, plavky a další věci podle Tvého uvážení.
Dále prosím přibal jedno starší triko, které ti nebude líto, když se za-

špiní či zcela roztrhá.
Nezapomeň přibalit občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění.
Doporučujeme:

Osobní lékárničku (hlavně osobní léky), fotoaparát, celtu, mapu okolí,
zpěvník, hudební nástroj a další, co považuješ za důležité.

Doplatek:

Doplatek účastnického poplatku ve výši 700 Kč budeme vybírat na místě, o jeho proplacení a případně i cestovného můžeš požádat své středisko nebo ORJ. Doklad o zaplacení (i za zálohu) dostaneš na místě.
Máš-li zájem o kurzovní triko (objednávky u Rysa do 30. června, cca
150 Kč), šátek či jiný předmět přibal pár korun navíc.

Domácí příprava:

Přivez si s sebou jmenovky – jednu na sebe a druhou na svůj stan.
Nezapomeň rovněž splněné úkoly k absolvenci a další přípravu k programům dle přání instruktorů.
Připomínám úkol od Petra – vyplnění pozorovací tabulky, odešlete na
email ipetri@icordai. iczi nejpozději do 21. července.

Podmínky absolvence:
Čekatelská zkouška – během letní části kurzu budeš moci vykročit ke
zdárnému splnění zkoušky.
Fitka – v létě proběhne pouze realizace. Nezapomeňte si přivézt speciální pomůcky – pokud můžeme nějak pomoci, dej nám vědět. Základní
sportovní vybavení bude k dispozici.
Projekt – měl by být zpracovaný dle pokynů z jara a tvého plánu. Na
letní části bude čas na konzultace, doplnění projektu a proběhnou další
podpůrné programy.
V létě proběhne prezentace realizovaných projektů. Máš-li možnost
vzít s sebou různé materiály (pozvánky, fotky, zápisy z kroniky), bude to
jen přínosem.
Kontakty:

Tomáš Kytlík – Miki (vůdce kurzu) 722 943 646, mikiiaicordai. cz
Jakub Hájek – Rys (tajemník kurzu) 723 834 169, rysiaicordai. cz

Těšíme se na setkání a přejeme dobrý směr na skautských stezkách. Za sbor instruktorů
Rys
tajemník ČLK CORDA

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžeš letního běhu zúčastnit, potkal tě na cestě karambol
(zpožděný vlak atd.), tak dej vědět co nejrychleji (telefon doporučuji uložit do mobilu):

Jan Vícha – Zaf
mobil: 731 804 244
e-mail: ichavinaji@iseznami. iczi

