SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
2020/02

VYŘIZUJE/LINKA
Koudelková

PROSTĚJOV
02.01.2020

LÉTO V BRADAVICÍCH – PROPOZICE AKCE
Pořadatel:

Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4, 796 01 PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz
podatelna@sportcentrumddm.cz
Bc. Martina Koudelková, pracoviště Vápenice 9, Prostějov
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz,
mobil: 402 602 845 113, 739 328 671

Hlavní vedoucí:

Datum konání:

1. turnus 12. - 17.7.2020 (8-11 let)
2. turnus 19. - 24.7.2020 (11-15 let)
Hotel Na Mlýně, Herbortice, Cotkytle

Místo konání:
Cena:
Záloha a termín:
Doplatek:

3.900,- Kč
1.950,- Kč do 14-ti dnů od přihlášení
1.950,- Kč do 30.5.2020
číslo účtu a variabilní symbol každého účastníka bude zaslán e-mailem
pořadatelem akce na základě podané přihlášky

Přihlášky:

prostřednictvím formuláře na www.sportcentrumddm.cz

Poznámka 1
Poznámka 2

Jméno a příjmení kamaráda do koleje
---

Pro přihlášení na tábor je nutné nejprve vytvořit klientský účet, na který se vygeneruje přihláška.
Dokumenty k táboru doručte do 30.5.2020 (poštou, nebo osobně) na Sportcentrum-dům dětí a
mládeže, infocentrum Vápenice 9, 796 01 Prostějov pondělí-pátek v době 14-19 hodin (mimo
prázdniny).
- oboustranně podepsaná přihláška
- potvrzení lékaře
- podepsaná aktuální průkazková fotografie dítěte
- kopie kartičky zdravotní pojišťovny
- podepsané poučení o BOZP
- bezinfekčnost=nástupní list odevzdáte u vlaku při odjezdu
Doprava vlakem:
Odjezd - neděle 12. a 19.7.2020 - hl. vlak. nádraží Prostějov, sraz v 11 h, odjezd ve 12h
Návrat - pátek 17. a 24.7.2020 - hl. vlak. nádraží Prostějov, 17 h
Zaměření tábora: na motivy knihy+filmu Harry Potter a Tajemná komnata – 2. rok v Bradavicích
 Zážitkový program, hry, soutěže, tvoření, scénky, famfrpál, diskotéka
 Pěší turistické výlety do okolí, prohlídka zámku a muzea Lanškroun
 Program a aktivity přizpůsobíme aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu účastníků.
Dobrá domácí strava 5x denně, pitný režim.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Zákaz mobilů a elektrotechniky.
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

3900,- Kč

7 – 30 dní
před akcí
50%

1950,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

1170,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

