TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI V MANĚTÍNĚ
Městský dům dětí a mládeže Ostrov pořádá dvě rodinné rekreace v areálu letní táborové základny v Manětíně
pro rodiče s dětmi od 3 let.
Termíny
11. - 15. 6. 2018 | 18. - 22. 6. 2018
Doprava
vlastní
Platba
Poplatek za rekreaci 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 rekreaci od vašeho zaměstnavatele, vystavíme vám na požádání fakturu na
základě vámi dodaných fakturačních údajů.
Cena
Cena pobytu zahrnuje ubytování ve zděných chatkách, celodenní stravování a program
věk
cena
poznámka
dospělí
1.800 Kč
děti
1.500 Kč
Storno poplatky
Storno poplatek nebude účtován, seženete-li za sebe náhradníky. 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 14 dnů před odjezdem, ze závažných důvodů
- do 7 dní před odjezdem
- méně než 7 dní před odjezdem

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

Ubytování
Areál letního tábora je situován v krásném lesnatém prostředí Manětínska. Tábor je chatový. Zděné chatky mají vždy
dvě samostatně přístupné místnosti se třemi lůžky. Jsou vybaveny povlečením, nočními stolky, šatními skříněmi a
vlastním sociálním zařízením. V areálu se dále nachází hlavní budova s kuchyní, jídelnou, marodkou, budova
se sociálním zařízením, klubovny, hřiště pro míčové hry, táborové ohniště.
Stravování
Jídlo je podáváno pravidelně 5 x denně, z toho dvě teplá jídla. Přípravu jídel má na starosti tým profesionálů. Dodržován
je pravidelný pitný režim.
Program
Konečná podoba tábora bude známa až podle věku přihlášených účastníků. Děti se ale mohou těšit na řadu soutěží,
tematických úkolů a her. Bude nás čekat také výlet, maškarní karneval, táborový oheň a spousta vyrábění.
Program je dobrovolný.
Pokyny k nástupu na rekreaci
Nástup: 11. 6. / 18. 6. během dopoledne (začíná se obědem) Odjezd: 15. 6. / 22. 6. v odpoledních hodinách (končí se
obědem)
Při příjezdu bude od vás vybráno čestné prohlášení o bezinfekčnosti, formulář ke stažení na našem webu.
Adresa a kontaktní telefon LT Manětín

Letní tábor MDDM Ostrov, Stará Cihelna, 331 62 Manětín • tel.: 725 562 617 (platí pouze v době konání
tábora)
GPS: 49.982261,13.236004
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