SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Dům dětí pořádá čtyři turnusy sportovního příměstského tábora pro děti věku 6-13 let.
Termíny
9. 7. – 13. 7. | 23. 7. – 27. 7. | 06. 8. – 10. 8. | 20. 8. – 24. 8.
Cena
950 Kč, v ceně svačiny, obědy, pitný režim, program
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
- do 5 dnů před zahájením tábora
- méně než 5 dní před zahájením tábora
- v den zahájení tábora

storno poplatek
0,10 % z celkové ceny tábora
20 % z celkové ceny tábora

Pokyny k programu
Sportovní program probíhá na hřištích s umělým povrchem nebo v parku, za špatného počasí v budově MDDM.
Děti si vyzkouší tradiční i méně známé sportovní disciplíny a hry. Chybět nebude ani oddechová činnost.
Sraz účastníků
Řízený program
Zakončení programu

vždy 8.00 - 9.00 hod.
9.00 - 15.30 hod.
vždy 15.30 – 16.00 hod.

v MDDM Ostrov, Školní 231
odchod dětí domů

S sebou
sportovní oblečení a obuv, přezůvky do budovy MDDM, láhev na pití, případně drobné společenské hry

V případě jakýchkoli dalších dotazů k příměstskému táboru 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

