Informace o táboře Pikomatu MFF UK
Adresa tábora
Adresa tábora je: Tábor Pikomatu MFF UK,
Jičínská chata,
468 48 Příchovice 37.
Cesta na tábor
Děti převezmou vedoucí tábora v pondělí 14. července 2003 na těchto místech
v těchto časech (v tabulce je uveden i čas odjezdu dopravního prostředku):
Místo
Brno
Ostrava
Praha
Příchovice

čas srazu
7.25
6.00
11.25
15.00

čas odjezdu
7.43
6.18
11.45

Přesná místa setkání:
Brno – Hlavní nádraží ČD, odjezdová hala, poblíž pokladen,
Ostrava – nádraží ČD Ostrava-Vítkovice, odjezdová hala,
Praha – ÚAN Florenc, odjezdová hala, příjezd zpět na Hlavní nádraží ČD,
Příchovice – Jičínská chata.
Na tato místa se dopravíte individuálně. Vedoucí budou označeni vlaječkou s pojidlem tábora. Z těchto míst budou děti pokračovat společně s vedoucími vlakem nebo
autobusem na místo tábora.
Při odjezdu je nutné vedoucímu odevzdat vyplněnou část C dotazníku a průkaz
zdravotní pojišťovny dítěte.
Cesta domů
Děti se vrátí s vedoucími zpět na stejná místa, ze kterých na tábor odjely, v neděli
27. července. Předpokládaná doba návratu je uvedena v následující tabulce:
Místo
Brno
Ostrava
Praha
Příchovice

čas příjezdu
17.36
18.51
15.28
10.30

Pokud chcete, aby se vaše dítě vrátilo na jiné místo (nebo v jinou dobu), upozorněte
na to v části C dotazníku. Doporučujeme takovou změnu předem domluvit s hlavním
vedoucím tábora Viktorem Bobrem.
Doporučené vybavení
Doporučujeme vzít si na tábor zejména tyto potřeby:
oblečení, pláštěnku, pohodlné boty na chození, sportovní boty, pantofle, plavky, teplé
ponožky, úsměv na rtu, šátek (nutný), sluneční brýle, opalovací krém, čepici proti
slunci (raději i rezervní), hřeben, malý batůžek, psací potřeby, velký sešit a velký

blok, přihlášku na vysokou školu (ten, kdo ji ještě neposlal), bílý chemický plášť
(nutný), nůžky, lepidlo, špejle, provázky, nitě, hadřík, hudební nástroj (hraje-li),
baterku, láhev na vodu, hygienické potřeby, ručníky a repelent (nebo jiný prostředek
proti komárům).
Místo tábora se nachází asi 2 kilometry od autobusové zastávky. Z tohoto důvodu
doporučujeme zabalit všechny věci do jednoho batohu (kufr a igelitové tašky nejsou
vhodné).
Vedoucí
Vedoucími na táboře Pikomatu MFF UK jsou převážně studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, organizátoři korespondenčního semináře
Pikomat. Hlavním vedoucím je Mgr. Viktor Bobro.
Upozornění
Upozorňujeme rodiče, že návštěvy v táboře Pikomatu nejsou povoleny, neboť znamenají vážné narušení režimu. Působí též negativně na psychologické klima v táboře.
Doporučujeme opatřit oblečení našitou nebo natištěnou značkou (případně jménem
či monogramem) dítěte. Děti často své věci ztrácejí a nepoznají, že jim ztracené patří.
Dobré je opatřit děti seznamem věcí, které si berou s sebou.
Vše potřebné je pro děti zajištěno, proto doporučujeme jen malé kapesné (asi tak
200 až 300 Kč). Abyste předešli případným ztrátám, nedávejte dětem s sebou žádné
cenné předměty, kalkulačky jsou zbytečné.
Stravování na táboře začíná večeří v pondělí 14. července.
Dále upozorňujeme rodiče na to, že používání mobilních telefonů na táboře bude
povoleno pouze v době osobního volna. V závažných případech lze volat přímo na
mobilní číslo hlavního vedoucího 605 950 355.
Pojidlo
Pojidlo tábora vypadá takhle:

