BRUMOV 2018 - 1. turnus - celotáborovka FUTURAMA
Letošní celotáborová hra FUTURAMA vychází z animovaného sci-fi seriálu
a odehrává se Novém New Yorku a přilehlém vesmíru od roku 3000. Hlavní hrdina,
věčný smolař Philip J. Fry spadne na Silvestra roku 1999 do mrazáku
v kryogenické laboratoři. Rozmražen je až po 1000 letech, 31. prosince 2999 a zjišťuje,
že se nachází v Novém New Yorku. Díky objevenému praprapra…praprasynovci,
profesoru Hubertu Farnsworthovi dostane práci v jeho malé intergalaktické
doručovatelské firmě Planet Express a rozjíždí se bláznivý kolotoč prolínajících se
časoprostorů.

Tábor se rychle blíží, připomínáme několik důležitých věcí:
• nezapomeňte si nechat potvrdit všechny potřebné dokumenty, které jste si měli
stáhnout pomocí přístupových kódů, které jste obdrželi při přihlašování a vezměte s
sebou
• přiložte i kopii kartičky zdravotní pojišťovny
• posílejte děti opravdu zdravé, nezapomeňte prohlédnout i vlásy a případně rychle
zasáhněte proti vši dětské
• děti vybavte samozřejmě i do dešťových přeháněk a chladnějších nocí, počasí je
nevyzpytatelné
• při předávání dítěte ho musíte dovést ke zdravotní kontrole, předáte i dokumentaci,
ev. léky apod. V táboře to bude zdravuška, u sokolovny Petra Kappelová a Věra
Dvořáčková
• velká spousta se vás chystá dovézt děti na tábor vlastní dopravou - nepřejíždějte
potok, zastavte na parkovišti pod táborem a pomozte dětem se zavazadly
nahoru po cestě. V táboře není prostor pro parkování a otáčení aut, do tábora
není povolen vjezd
• dětem, které pojedou z Tišnova autobusem, zavazadla samozřejmě vyvezeme
dodávkou
• zvažte, zda přece jen neposadíte dítě také do autobusu, míst bude dost...
• VĚŘÍME, ŽE SE VAŠIM DĚTEM BUDE NA TÁBOŘE LÍBIT A BUDOU
SPOKOJENÉ
DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ NA TÁBOR /podtržené nutné/ - dlouhé kalhoty
- turistické boty, holínky, větrovka - ponožky - teplá mikina - tenisky, pláštěnka - tepláková
souprava - 3 trička, šátek - oblečení na spaní - spodní prádlo - kapesníky - baterka, batůžek,
láhev na pití - toaletní potřeby - svetr, kraťasy - 2 ručníky, plavky, sluneční brýle - kapesní
nůž - zápisník, tužka - pastelky, provázek, dopisní papír - spínací špendlík - pokrývka hlavy
- knížka, karty, spol. hry, pingpong. pálka - OSOBNÍ LÉKY vlastní spací pytel, povlak na
polštář, deka, na celotáborovou hru dostanou děti trička, přivézt je dobré 4x staré noviny
NEDOPORUČUJEME: brát cenné předměty (elektroniku, šperky, větší částky peněz,
mobilní telefony, tablety apod.)
Pro táborové aktivity ať si děti přivezou převlek - libovolnou masku (obdoba karnevalové).

