ORGANIZAČNÍ POKYNY
Sport & Dance Camp – DOKSY 29.6. – 8.7.2018
Odjezd na tábor: 29.6. 2018 v 15,00 od DDM – je nutné se předem dostavit k prezentaci do recepce,
Návrat: 8.7. 2018, okolo 12,00 k DDM

kde odevzdáte očkovací průkaz, kartičku
pojištěnce a vyplníte bezinfekčnost

Tábor začínáme večeří a končíme snídaní.
Hlavní vedoucí: Veronika Bělohradská

Adresa tábora:
RS Poslův Mlýn
Klamika
Doksy 472 01

Kontaktní telefon: 731 653 320
bude aktivní pouze v době trvání tábora

Letní taneční tábor (lekce street dance).
Rekreační středisko Poslův Mlýn www.posluvmlyn.cz se nachází na kraji Doks blízko Máchova jezera.
Děti budou ubytovány v bungalovech v pokojích s vlastním sociálním zařízením. Stravování je 5x denně, včetně
pitného režimu. Máme připravený klasický táborový program (hry, soutěže, výlety, koupání, táborák diskotéky.)
Taneční lekce street dance budou probíhat 2 x denně po 1,5 hodině.
Doporučené kapesné je 300,- až 400,- nebo dle uvážení rodičů. Peníze si děti mohou uložit k vedoucím, kde
budou uschovány v označených obálkách a v předem dohodnutém čase si je děti budou moci vyzvednout a opět
uložit. Tento způsob se nám osvědčil a vyhneme se zbytečným zmatkům a nedorozuměním.
Pravidla pro užívání MP3, a jiných technických výdobytků:
V žádném případě je děti nesmí používat během společných činností, výletů, her ani jídla. Jsou uloženy
v chatách a děti je mohou používat v době osobního volna, tzn. například během poledního klidu. Přesto,
prosíme, nedávejte dětem na tábor mobilní telefon, tablet, ani jiné cennosti. Není možné zajistit bezpečné
uložení těchto. Tento tábor není naší organizací pojištěn.

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME POUZE SE ZÁLOHOU 2000,- NEBO CELOU PLATBOU

OTOČTE

Způsob úhrady
do 31.3.2018 je možné zaplatit zálohu 2.000,- současně s přihláškou
do 31.5.2018 je nutno doplatit
od 1. 4. 2018 přijímáme pouze celou platbu
1. Na recepci od 8.00-18.00 hod.
2. U hospodářek DDM (tel. 417 633 561).
3. Fakturou po domluvě s hospodářským oddělením.

Bezhotovostní platba: č.ú.: 34135501/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte.
V případě, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek, je nutno aby poslal objednávku s názvem tábora, termínem
konání a uvedl jméno dítěte na email: hajkova@ddmteplice.cz
Storno podmínky:
1. nad 45 dnů před odjezdem bude na základě lékařského potvrzení vrácena celá částka
2. v době od 45. do 31. dne před odjezdem bude vrácena alikvotní část ve výši 1000,3. v době od 30. dne do dne odjezdu se platba nevrací
4. v případě onemocnění doloženého lékař. zprávou 7 dnů před odjezdem bude vrácena částka 2000,-Kč

Další info: Klára Bezoušková 417 538 840, klara@ddmteplice.cz

