Vážení rodiče,
Chcete, aby Vaše dítko poznalo dobrý kolektiv kamarádů?
Aby se nenudilo, ale naučilo se spoustu zajímavých věcí, poznalo blíže přírodu a
využilo smysluplně svůj volný čas?
Přihlaste ho k nám, do oddílu Vlčata při nezávislé dětské organizaci Kondor.
Náš oddíl Vlčata vznikl již v roce 1984 a od té doby jím prošly desítky dětí.
Máme za sebou dvacet devět táborů, které jsou od roku 1996 pořádané v
krásném údolí nedaleko Stříbra a jsou zaměřené na indiánskou tématiku.
Každé úterý máme schůzky od 17.00 do 19.00 v naší klubovně, kde hrajeme jak
zábavné, tak i naučné hry, učíme se mnoha zajímavým dovednostem, například
Morseově abecedě či uzlování a zpíváme. Vlastní klubovnu máme u autobusové
zastávky Záběhlická škola (bus 138 za Skalky).
Jednou měsíčně pořádáme třídenní výpravu do přírody, kde děti zažijí nejen
spoustu legrace, ale i dobrodružství.
Indiánský tábor se koná vždy první tři týdny v červenci, kde se děti naučí sžívat
s přírodou a soběstačnosti. Spíme v Tee-pee na vyplétaných postelích a hřeje nás
oheň.
Oddíl je nyní zaměřen na pěší turistiku, poznávání přírody, zpěv a hlavně vedení
k přátelství.

Desatero podmínek členství v oddíle Vlčata:
1. Dobrý fyzický stav
2. Pravidelná účast na všech schůzkách, výpravách a letním táboře (pokud se Vaše dítko
nemůže z vážných důvodů některých našich akcí zúčastnit, mají rodiče povinnost jej
včas omluvit telefonicky nebo formou sms u oddílových vedoucích)
- platné omluvy: nemoc, škola v přírodě, vážná situace v rodině (ne oslavy) a vážné
problémy ve škole
3. Cit k přírodě a ke zpěvu
4. Zaplacení ročního příspěvku
5. Vlastnění povinné výbavy
6. Splnění nováčkovské zkoušky a posléze oddílového slibu
7. Na každou schůzku chodit v zelené košili a nosit povinnou výbavu
8. Kamarádské chování ke všem členům v oddíle
9. Dodržování pokynů oddílových vedoucích
10. Dodržování pořádku v klubovně
Poznámka:
Nepravidelně chodící člen velice narušuje chod oddílu, po třech neomluvených akcí mu
může být pozastavena činnost v oddíle.
Prosíme proto rodiče, aby opravdu uvážili, pokud má jejich dítě mnoho dalších zájmů,
jestli pravidelnou docházku zvládne.

