SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 730 805 143, + 420 730 805 144 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba
SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PROSTĚJOV

IN-LINE ŠKOLIČKA – PROPOZICE AKCE
Pořadatel:

Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4, 796 01 PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz
podatelna@sportcentrumddm.cz

Hlavní vedoucí:

Bc. Jiří Novák
jnovak@sportcentrumddm.cz
+420 776 583 694

Datum konání:

29.6. - 3.7. 2020 (1. turnus)
27.7. - 31.7. 2020 (2. turnus)
24.8. - 28.8. 2020 (3. turnus)

Místo konání:

Prostějov, Dětské dopravní centrum, ul. Bří. Čapků

Cena:

2.200,- Kč

Záloha a termín:

bez zálohy; číslo účtu a variabilní symbol za každého účastníka bude zaslán
e-mailem pořadatelem akce na základě podané přihlášky, zaplacení tábora je
nutné do 30 dnů od obdržení emailu s pokyny k platbě.

Přihlášky:

prostřednictvím webového formuláře na webové stránce akce
viz www.sportcentrumddm.cz
O přijetí rozhodne hlavní vedoucí akce.

Nutné doplnění poznámek v přihlášce:
ANO, Poznámka 1:

uveďte případná

zejména

diagnostikovaná

zdravotní omezení

(dietu,

užívané léky, atp.), speciální vzdělávací potřeby či specifické poruchy učení.
V případě zatajení těchto skutečností může být účastníkovi tábora ukončena
účast na akci (před i v průběhu).
Příměstský tábor zaměřený na výuku in-line bruslení a jízdu na koloběžce pro děti od 7 do 13 let. Děti musí
mít absolvovanou 1. třídu ZŠ. Jednu noc děti přespí na výletě mimo Prostějov. Zábavnou formou
a pomocí her se děti metodickou výukovou řadou učí správné, bezpečné a efektivní jízdě na kolečkových
bruslích a koloběžce. Snahou je motivovat děti k aktivnímu trávení svého volného času v době letních
prázdnin.
Další informace budou v propozicích doplněny a následně zaslány přihlášeným účastníkům!
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2200,- Kč

7 – 30 dní
před akcí
50%

1100- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

660,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

