Pokyny pro účastníky tábora Želetavka 28. 7. – 4. 8. 2018
Vážení rodiče, milý účastníci tábora!
Cenu tábora 2 900 Kč je třeba uhradit nejpozději do 31. května 2018.
Pokud máte někdo problém s termínem placení, kontaktujete nás osobně na tel. čísle
777 856 956 (M. Dlapa). Je možné též zaplatit částku ve dvou splátkách. Chcete-li využít
příspěvek zaměstnavatele (např. FKSP), vystavíme Vám potvrzení, příp. fakturu dle Vámi
dodaných fakturačních údajů.
Způsob placení
výhradně bezhotovostně na účet č. 124652465/0300 vedený u Poštovní spořitelny a.s.
Jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka.
Storno poplatky
V případě odřeknutí účasti po 30. 6. 2018 bude účastníkovi vráceno 50 % z ceny, při odřeknutí
účasti po 15. 7. 2018 se vrací pouze 30 % z ceny. Při neomluvené neúčasti platba propadá.
Co s sebou na Želetavku?
Nezapomeňte si sportovní oblečení v dostatečném množství – spodní prádlo + ponožky, trička
s krátkým i dlouhým rukávem, kraťasy, tepláky, mikinu, šusťákovou soupravu, plavky, raději více
párů sportovní obuvi (alespoň jeden celokožený), holínky, pantofle do sprchy, baterku s
náhradními monočlánky, sluneční brýle a pokrývku hlavy, krém s ochranným faktorem, sprej
proti hmyzu, hygienické (toaletní) potřeby, ručník a osušku k vodě, pláštěnku, teplejší oblečení na
noční hlídku a spaní (je vhodná tepláková souprava a teplé ponožky), hudební nástroj, je možné
si vzít svou pálku na stolní tenis nebo raketu na badminton, popř. malé (stolní) společenské hry
Je třeba být vybaven spacákem a malým polštářkem.
Na výlety malý baťůžek, láhev na pití, pružné obinadlo, šátek, krabičku na svačinu. Psací
potřeby + malý sešit. Nedávejte dětem zbytečně drahé věci. Mobilní telefony a další technika
(MP3, fotáky) na vlastní zodpovědnost.
Kapesné dle uvážení. Doporučujeme max. 500 Kč (vstupné do hradu Bítov a Cornštejn, ...).
Důležité:
Při odjezdu odevzdat v podepsané obálce s kontakty na rodiče:
- podepsanou bezinfekčnost (PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ) s datem odjezdu
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny!!!!!
- kopii lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka tábora (nesmí být starší 2 let)
- další důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, léky, atd.)
- oznámení, zda je dítě plavec či neplavec
- strava začíná obědem! Nedávejte tedy dětem s sebou zásoby jídla a sladkostí!!!
- na začátku prázdnin vám mohou být předány upřesňující informace e-mailem nebo telefonicky
Paní kuchařky jsou výborné a baštíme až 6x denně.
Těšíme se

Miroslav a Lenka Dlapovi
MD_tennis@seznam.cz , tel. 777 856 956

