
JOTA/JOTI
Jamboree on the air / Jamboree on the internet

Termín: 20. 10. 2018 - 21. 10. 2018
Místo: Klubovna za Baťovou nemocnicí
Zahájení: 10:00 hodin, klubovna za Baťovou nemocnicí
Ukončení: 14:00 hodin
Cena: 0,- Kč

O čem je JOTA/JOTI (pro nás tedy spíše JOTI)? Skauti z celého 
světa se setkávají na chatu na internetu a mají možnost sdělovat 
si své zážitky a zkušenosti z různých skautských organizací po 
celém světě. Běžně se ke komunikaci používá ScoutLink (IRC), 
e-mail, a VOIP. JOTI probíhá souběžně s Jamboree on the Air 
(JOTA) a je oficiální událostí organisovanou WOSM.

Celé setkání není jen o komunikaci, ale jsou také připraveny i jiné 
aktivity a hry, na tento rok jsou například připraveny i Minecraft 
servery.

S sebou:

- Jídlo na dva dny (1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře, svačiny)
- Jídelní potřeby, hygiena
- Věci na spaní (spacák, karimatka)
- POKUD MÁTE K DISPOZICI: Notebook, tablet, chytrý telefon

Dále si přineste věci, které uznáte za vhodné (insiparace na 
oddílových stránkách).

Pokud máte nějaké dotazy, směřujte 
je na Loudu (Tomáš Pekař).

Telefon: 724 585 283
Email: tpekar@volny.cz

Pokud bude možnost, tak se bude 
hrát Mordheim nebo DrD.
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