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Organizační pokyny pro rodiče a děti, přihlášené na letní tábor dvou a více generací 
Cesta kolem světa v termínu 6.-12.8.2007 

         
Adresa: 

Terénní středisko ekologické výchovy  
Horní Lomná č.p. 128 
739 91 Jablunkov 
 
Po dobu tábora bude opět fungovat denní internetové on-line zpravodajství z dění na táboře včetně 
aktuálních fotografií na adrese http://hlomna.eico.cz/ . Vám a Vašim dětem rovněž můžou příbuzní či 
kamarádi, co zůstali doma, přes tento web zasílat mailové zprávy, které Vám budou předávány vždy 1x 
denně u snídaně. 

 
Nástup k pobytu:  
Doprava je individuální, pobyt začíná v pondělí 6.8. obědem ve 12 h, příjezd a ubytování je možné od 
10.00 hod. Areál tábora se nachází po pravé straně silnice za penzionem U studánky viz mapa na další 
straně. Pobyt končí v neděli 12.8. snídaní, individuálně je možno domluvit ještě oběd. 
 
Doporučený seznam věcí: 

♣ Oblečení do pohody i nepohody – počasí je nevyzpytatelné 
♣ Obuv – pevné tenisky, sandály, přezůvky do budovy a nezbytné gumáky!!! 
♣ Baťůžek na výlety, alespoň 0,5 l láhev na pití na osobu 
♣ Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky, sešit (blok) 
♣ Baterku + náhradní baterie, osobní léky  
♣ Zástěrku nebo starší kus oděvu na ochranu oblečení při ručních pracích 
♣ „Navštívíme“ Francii, Egypt, Mexiko, Čínu a Japonsko. Pokud doma přechováváte nějaké rekvizity, které            

vám mohou pomoci udělat ze sebe příslušníka toho kterého národa, určitě je přibalte, budete originální!!! 
♣ Pro výtvarnou dílnu se budou hodit jednobarevná trička (nejlépe světlá) 
♣ Vaši fotografii cca „pasového“ formátu – vystřihnutou z jakékoliv fotografie nebo vytištěnou z PC. 
 
Co máme v plánu: 
♣ Objet celý svět a přitom téměř nevytáhnout paty z Horní Lomné 
♣ Trochu vyrábět a trochu si hrát 
♣ Soutěžit mezi oddíly, ale také odpočívat a něco nového se dozvědět 
♣ Skloubit program pro všechny děti různého věku, rodiče a prarodiče, bavit se všichni 
♣ Vlastnoručně si vyrobit vždy něco typického pro danou zemi 
♣ Podniknout něco i v noci, abychom si pobyt v přírodě pěkně užili☺ 
 
Program samozřejmě není pro nikoho závazný, můžete si cokoli zorganizovat individuálně. 
V Horní Lomné je bohaté sportovní vyžití, přímo v areálu je travnaté hřiště, pingpongové stoly, stolní fotbal, 
v blízkosti se nachází víceúčelové sportoviště pro tenis, soft tenis, badminton. V sousedním penzionu je 
přístupný venkovní bazén, sauna, vířivka a posilovna. 
 
Stravování: 
V ceně je strava pro děti 5x denně, pro dospělé 3x denně včetně celodenního pitného režimu, kuchyň vaří 
částečně z biopotravin. Přímo ve středisku není bufet ani restaurace, v blízkosti je slušně zásobený obchod. 
 
 
 
Těšíme se na Vás a doufáme, že se Vám tábor s námi bude líbit. 
 
Kontakty pro zvědavé otázky: 
 
Romana Horáková tel.: 603 357 645,Ivana Mariánková tel.: 737 505 288, Marcela Lichovníková tel.: 723 
553 391, info@eico.cz 
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