XIV. setkání barevných obcí – Žlutava 2014
6.6. – 8. 6. 2014

„V TÁBOROVÉM DUCHU“
Hlavní soutěž: „O žlutavský samopal“

Počet účastníků na jednu obec – 15 osob – žlutavské prostory jsou na tom kapacitně bídně 
Ubytování:

na sokolovně a v základní škole – nutné vzít si karimatku a spacák, sprchy jsou na
sokolovně, kapacitně taky malé, ale horké vody bude dostatek.
Případný řidič autobusu bude ubytován samostatně – aby měl klídek a pohodu.

Stravování:

zajištěno

Účastnický poplatek:

400,- Kč/ osobu

Družstva:

6 členná + 2: budou vybaveny tričky – podmínka minimálně dvě děvčata

Vybavení:

sportovní obuv a oděv, buzola, zástěra, zástava.

POZOR!:

přivezte potvrzení o bezinfekčnosti a odčervení – bude se kontrolovat – kdo
nebude mít, bude odčerven na místě !!

Můžete si připravit:

svou oddílovou zástavu, vlajku obce, bojový pokřik a název svého oddílu.

Program:
Pátek 6. 6. 2014




16,00 – 18,00 příjezd účastníků tábora, přivítání, označení, krmení, ubytování
19,00 – oficiální zahájení: zdravice starostů (vedoucích), rozstřelovací soutěž vedoucích
oddílů, předání darů, zpívání budovatelských písní ….
20,00 – 24,00 – táborová diskoška

Sobota 7. 6. 2014



7,30 – budíček
8,00 – snídaně
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9,00 – přesun družstev na fotbalové hřiště – zde nástup s vyvěšením vlajek táborníků
10,00 – 14,00 – sportovní soutěžení, atp. – mezitím zvládneme i oběd – co si kdo uvaří – to si
také sní 
14,00 – 16,00 – táborové hry, zevlování – jak se kdo bude cítit
po 16 hodině přesun na sokolovnu těch co se neztratí a ve zdraví přečkají, ostatní posbíráme,
dohledáme …
18,00 – večeře
19,00 – slavnostní vyhodnocení, bilancování atd.
20,00 – volná zábava s country kapelou

Neděle 8. 6. 2014




8,30 – 9,30 – budíček, snídaně, fasování svačinového balíčku
10,00 odjezd do Zlína – prohlídka Baťova institutu – 14. a 15. budova v bývalém areálu Svitu
a 21. Budovy – vyhlídka na město a okolí
Po ukončení prohlídky – rozloučení a odjezd domů

Svou účast potvrďte do konce dubna 2014.
Případné dotazy Vám zodpoví Marcela Stoklásková - zlutava@volny.cz, 725 14 94 72
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