LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2018
Městský dům dětí a mládeže Ostrov pořádá pět turnusů letního tábora v Manětíně pro děti 8 - 15 let
na téma „Cesta kolem světa“.
Termíny
29. 6. – 11. 7. | 11. 7. – 23. 7. | 23. 7. – 4. 8. | 4. 8. – 16. 8. | 16. 8. – 26. 8.
Doprava
autobusem od MDDM Ostrov
Cena
1.-4. turnus: 3.600 Kč | 5. turnus: 3.000 Kč
Platba
Poplatek za tábor uhraďte do 5 pracovních dnů od potvrzení přihlášky, hotově v kanceláři MDDM Ostrov nebo
bezhotovostně převodem na účet, na základě pokynů k platbě uvedených ve spodní části přihlášky.
Máte-li možnost získat příspěvek na tábor od vašeho zaměstnavatele, vystavíme vám na požádání fakturu na základě
vámi dodaných fakturačních údajů.
Storno poplatky
Storno poplatek nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka. Všechna další finanční vyrovnání, která vzniknou
případně během tábora, je možné uplatnit v MDDM nejpozději do 30. 9. 2018, později již nebude možné vašim
žádostem vyhovět.
odhlášení
storno poplatek
- do 14 dnů před odjezdem, ze závažných důvodů 0,- do 7 dní před odjezdem
10 % z celkové ceny pobytu
- méně než 7 dní před odjezdem
20 % z celkové ceny pobytu
nebo nesplnění podmínek přijetí
nesplnění podmínek = absence lékařského posudku včetně potvrzení o povinném očkování
Pokyny k odjezdu – platí pro všechny turnusy
Odjezdy: vždy v 16:00 hodin z Ostrova od MDDM
Před nástupem do autobusu jste povinni odevzdat pověřené osobě prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a posudek o
zdravotní způsobilosti včetně potvrzení o povinném očkování, bez kterého nemůže být dítě na tábor přijato.
Návraty z tábora: vždy mezi 18:30 – 19:00 hodin do Ostrova k MDDM
Adresa a kontaktní telefon
Letní tábor MDDM Ostrov, Stará Cihelna, 331 62 Manětín |tel.: 725 562 617 (platí pouze v době konání táborů)
GPS: 49.982261,13.236004
Veškeré informace o táborové základně včetně virtuální prohlídky najdete na našem webu www.mddmostrov.cz
Doporučený seznam věcí
Kromě věcí pro osobní potřebu, přibalte gumové holínky, přezůvky do chatky, nepromokavou bundu nebo pláštěnku,
šátek nebo kšiltovku, uzavíratelnou láhev na pití, bílé triko a případně rekvizity a kostým k tématu celotáborové hry.
Nedoporučujeme jakékoli cennosti, za jejich poškození či ztrátu neručíme.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k LT Manětín nás neváhejte kontaktovat.
K dispozici jsme vám ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin, v době letních prázdnin od 9:00 do 13:00 hodin
na adrese Školní 231, na tel. 736 505 681 nebo na e-mailu mddm@mddmostrov.cz

