Letní příměstský tábor
Ski klubu Ještěd

Informace
V létě 2019 probíhá tábor v termínech:
15. – 19. 7. 2019
22. – 26. 7. 2019
Za účast dítěte na týdenním programu, příměstského tábora zaplatíte 2 300,- Kč.
Co je zahrnuto v ceně tábora?
zajištění smysluplného a propracovaného táborového programu pro Vaše
dítě, od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00 hodin
 celodenní zdravá strava představující dopolední svačinu, teplý oběd,
odpolední svačinu a pití během dne,
 neustálý dohled zkušených vedoucích a instruktorů,
 každý účastník tábora je úrazově pojištěn.


Jak dítě přihlásit?
Své dítě můžete přihlásit vyplněním přihlášky a odesláním podepsané přihlášky na
e-mail skiklubjested@seznam.cz. Po správném vyplnění přihlášky Vám bude
doručeno písemné potvrzení o přijetí přihlášky dítěte na tábor na Vámi uvedenou emailovou adresu.
Přihláška se stává závaznou až momentem uhrazení ceny tábora. Částku prosím
odešlete do 14 dnů od vyplnění přihlášky na níže uvedený bankovní účet.
Přihlášeným účastníkům, za které nebude včas zaplacena cena tábora, nejsme
schopni garantovat volné místo.
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-9744570277/0100
variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
do vzkazu pro příjemce uveďte jméno dítěte
Přihlašování dětí na příměstský tábor je otevřeno do 30. 6. 2019 nebo do naplnění
kapacity tábora. (Tuto skutečnost případně oznámíme na hlavní stránce tohoto
webu.)

Jaké jsou podmínky vrácení peněz?
Při odhlášení dítěte z tábora do 15. 6. 2019 Vám bude vrácena plná výše platby.
Odhlášení po tomto datu nebo během tábora z důvodu nemoci dítěte se
uhrazená platba vrací pouze v poměrné částce po odečtení obědu
a
materiálu pro hry a soutěže. Ski klub Ještěd si vyhrazuje právo akci zrušit v
případě malého počtu přihlášených zájemců.
Příměstský tábor nabízí vašim dětem možnost zažít kvalitní sportovní program v
blízkosti svého bydliště, zaměřený na pobyt v přírodě, sportovní aktivity a
všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti tráví maximum času venku, pohybem a
hrou. Každé ráno začíná program v 8,00 hodin a končíme v 16, 00 hodin. Pro děti
je po celý den zajištěno jídlo a pití, dohled dospělého a sociální zařízení.
Co mají mít děti s sebou?
Na každý den zabalte Vašim dětem do batůžku:
kopii kartičky zdravotní pojišťovny
sportovní oblečení a obuv na běhání
nepromokavou bundu nebo pláštěnku
kapesníky
lahev s pitím
V den dle domluvy:
vlastní kolo, helmu
in line brusle, chrániče, helmu
Co děti s sebou mít nemají?
nebezpečné či cenné předměty
nové a drahé oblečení
Řád příměstského tábora
Dítě se nesmí vzdalovat bez souhlasu vedoucích.
Dítě musí dbát pokynů vedoucích.
Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby.
Dítě je ohleduplné k ostatním dětem, není k ním hrubé.
Dítě hlásí všechny zdravotní problémy.
Při porušení táborového řádu může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na
vrácení účastnického poplatku.
kontakt: Petra Novotná
skiklubjested@seznam.cz, tel. +602 142 939
www.skiklubjested.cz

