
Přihláška na tábor Beskydské řemeslné
senobraní L.P. 2013

Dostala se ti do rukou přihláška na letní tábor Beskydské řemeslné senobraní, který pořádá Základní
článek Hnutí Brontosauru Kolovrátek od 12. do 21. července 2013. Na táboře budeme kosama séct louku,
konkrétně přírodní památku Kudlačena. Budeme tak minimálně jednou, spíše dvakrát, vstávat za úsvitu
po čtvrté hodině ráno. Jinak se budeme věnovat práci jako sušení sena a jeho kompostování a pálení
přibližně šest hodin denně. Zbytek času bychom rádi věnovali tradičním řemeslům, případně tvůrčím
aktivitám, či drobným hrám. U části programu bychom chtěli dát prostor také vám účastníkům, abyte se
mohli zapojit do programu tábora a připravili si nějaký zajímavý workshop, hru či výtvarnou aktivitu.
Cílem je se vzájemně inspirovat. Bližší infotmace o tomto systému najdeš na našich webových stránkách
http://kolovratek.brontosaurus.cz.

Jaké bude zázemí tábora? Spát budeme ve vlastních spacácích ve stanech na našem tradičním
tábořišti Na Radlickém na Horní Bečvě. Jídlo budeme mít minimálně třikrát denně společné, obvykle
dvakrát z toho teplé. Strava bývá vegetariánská. S hygienou to bývá trochu složitější, neboť k dispozici je
pouze studánka s vodou, pro koupání je možné použít nedalekou požární vodní nádrž, přehradu na Horní
Bečvě, lesní sprchu či potůčky v okolí. Na tábor budeme vybírat účastnický poplatek 700,- Kč.

Jak se na tábor přihlásit? Nejdříve je potřeba vyplnit tuto přihlášku. Například elektronicky. Vět-
šina prohlížečů pdf by měla umožnit zadat údaje do rámečků, pak stačí vyplnit tento soubor, uložit jej
a odeslat e-mailem na petramickova@email.cz. Případně můžete tento soubor vytisknout, vyplnit jej
rukou a buď naskenovaný poslat na zmíněnou adresu, nebo jej poslat jako klasický dopis na adresu: Petra
Mičková, Bezručova 801, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Přihlášku je třeba odeslat do 17. května. Pokud
se nám sejde více přihlášek než je počet míst na táboře, tak z nich vybereme účastníky a spolu s pokyny
k platbě účastnického poplatku potvrdíme, že s tebou počítáme do 31. května.

V případě jakýchkoli dotazů neváhej napsat na e-mail petramickova@email.cz či zavolat na telefon
+420 608 072 887.

Společně na viděnou na táboře se na tebe těší Radim, Petra, Bobřík, Malunka, Jiřík, Míša, Eliška a
další. . .

Jméno: Příjmení: Přezdívka:

Datum narození: Na táboře budu od . 7. do . 7. 2013

Bydliště:

Kde studuješ či pracuješ a co děláš?
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Máš nějaká zdravotní omezení?
Budeme pracovat na louce, ke které je potřeba dojít svažitým terénem, proto pokud máš například problémy
s nohama a potřebuješ berle, tak pro tebe tábor nebude ideální.

Nároky na stravu:
Vařit budeme vegetariánsky, chutně a zdravě. Ale potřebujeme vědět, zda máš nějaké specifické požadavky
na stravu jako jsou alergie, veganství atd. . .

Workshop, který chci realizovat:
Chtěli bychom, aby se každý na táboře podílel na programu, proto od tebe chceme, aby sis připravil nějaký
workshop, hru, výtvarnou aktivitu. . .V plánu máme například výrobu šindelů, výrobu vařeček, zpracovávání
vlny atd. Pro inspiraci se podívej na naše webové stránky, kde by postupně měly přibývat workshopy, které se
možná budou na táboře realizovat. Workshop zkus trochu rozepsat ať víme, co si pod tím můžeme představit.
Když napíšeš jen „odpolední hra” či „drátování”, tak z toho moc moudří nebudeme...

Co od tábora čekám?

Na jakých táborech či podobných akcích (nejen Brontosauřích) už jsi byl?

Jedu s někým, ovlivnila by něčí neúčast mou účast?
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Co na táboře nechci zažít?

S čím chceš a s čím nechceš z tábora odjet?

Jaký je tvůj nejintenzivnější životní zážitek?

Doplň, co si myslíš, že by mohly postavy na následujících fotografiích říkat či si myslet:

A:

B:

C:

1:

2:

3:
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Jak ses o táboru dozvěděl?

Jaké jsou tvé zájmy?

Následující činnosti seřaď podle preferencí:
kosení louky, hrabání sena, pálení sena, jídlo, výlet, krátká hra, noční hra, odpolední hra, řemesla, výtvarné
workshopy, odborné přednášky, filmový klub

Na závěr nám napiš něco, o čem si myslíš, že chceme slyšet. . . :)

A tady je místo na poznámky, které se jinam nevešly:
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