ve spolupráci se společností IdeaHELP, o.p.s Žamberk pořádá 13. ročník
letního počítačového tábora pro děti a mládež od 6 do 16 let s názvem

Termín a
kce:
Místo konání:

Táborová základna Nesytá, Kohoutov, Vyhnánov
(GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E)

Ne 15. 0
7.
až
So 28. 0
7. 2012

Tábořiště:
Táborová základna Nesytá leží uprostřed lesa nedaleko
obce Kohoutov v malebné přírodě mezi městečky Úpice,
Dvůr Králové a Choustníkovo Hradiště. Okolní krajina
s překrásnými rovnými lesy je zcela vhodná pro dobrodružné
výpravy a rozmanité běhací hry.

Ubytování:

Ubytování bude pro všechny zajištěno ve starších 4 až 6ti
lůžkových dřevěných chatkách s palandami. Základna má své
vlastní travnaté hřiště na míčové hry, venkovní bazén ke koupání
a prostory pro volejbal a stolní tenis. Je zde umístěna velkokapacitní
kuchyň, plně vybavená k účelům hromadného stravování,
společenská místnost, jídelna, sušárna a ošetřovna. Táborová
základna má vlastní zdroj pitné vody, odpadní septik, čisté sociální prostory s umyvadly a sprchami
a je pokryta dostatečným elektrickým příkonem a bezdrátovým připojením na Internet.

Stravování:
Pro všechny účastníky bude zajištěna plná penze se svačinami a pravidelným pitným režimem. Tradiční
jídlo z české kuchyně servírujeme výhradně do vlastních ešusů. O vaření se budou starat dvě zkušené
kuchařky. Práci v kuchyni doplní nenahraditelná denní oddílová služba.

Program:
V táboře bude přes 50 dětí rozdělených do 4 oddílů. O jejich výuku, zábavu a sportovní vyžití se postará
kvalifikovaný tým dospělých vedoucích s instruktory. Na bezpečnost a zdravotní stav dětí bude dohlížet
starostlivá paní zdravotnice.
Na základně budou vybudovány dvě samostatné počítačové učebny, které budou vybaveny moderní
technikou, projekčním plátnem a připojením na Internet. Výuka na počítačích se odděleně zaměří
pro začátečníky a pro pokročilé uživatele na základní práce s počítačem, úpravu obrázků a zvuku
a na vektorovou grafiku. Komplexně budou děti pracovat s textovými editory, redakčními systémy,
správou webových stránek nebo blogu a s grafickými programy. Všechny děti si tak osvěží základní práce
na počítači a rozšíří si možnosti používání Internetu. Na počítačovou výuku bude navazovat originální
celotáborový program, denní a noční hry, logické úkoly v přírodě nebo v místnostech, táboráky,
diskotéky, koupání a výlety po okolí. Každodenní zážitky budou aktuálně prezentovány na Internetu.
Jako doplnění celotáborové hry budou v táboře pravidelně vycházet táborové noviny. Rodiče budou
s dětmi v přímém kontaktu přes emaily a budou moci pravidelně sledovat jejich dobrodružství a práci
v táboře, nebo se přímo účastnit celotáborové hry použitím Internetu.

Doprava:
Doprava do tábora a zpět bude zajištěna hromadně autobusem z České Třebové přes města Ústí
nad Orlicí, Choceň, Hradec Králové, Jaroměř a Choustníkovo Hradiště pod dozorem dospělých
vedoucích.

Cena tábora je 4.200,- Kč
pro sourozence 4.000,- Kč
Občanské sdružení JO, IČO 266 60 831, Harantova 1748, Hořice 508 01, web: http://www.osjo.cz,
email: info@osjo.cz, telefon: +420 605 759 261, bankovní č.ú.: 197057157/0300.

