Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, 261 01

Pokyny pro účastníky
letních příměstských táborů
2019

Vážení rodiče,
jsme rádi, že jste přihlásili své dítě na náš příměstský tábor a věříme, že bude i letos pro všechny
účastníky zdrojem nových zážitků a legrace, že společně prožijeme pěkné prázdninové dny.
Při jeho přípravě jsme vycházeli z našich zkušeností při práci s dětmi na letních táborech a také z
ohlasů a hodnocení příměstských táborů v minulých letech. Naší každoroční snahou je sestavit
program pokud možno něčím nový, aby poskytl účastníkům pestrou a zajímavou činnost v kolektivu
kamarádů.
Program : Pondělí-pátek Příchod od 7.00 do 8.00 hod. Odchod mezi 15.30 - 16.30 hod.
 Pro účastníky jednotlivých turnusů budou podrobností umístěny na informační táborové
nástěnce.
Stravování - (jídelníček bude k dispozici na informační táborové nástěnce).
 obědy pro účastníky budou zajištěny mimo DDM;
 svačiny a pitný režim připravujeme v budově DDM;
 při celodenních výletech dostanou děti balíček na cestu.
Doporučené vybavení:
 vhodné sportovní oblečení a především pohodlná obuv, přezůvky, pláštěnka;
 psací potřeby, pastelky, plastová láhev na pití, hrneček na pití (nejlépe z plastové hmoty);
 ve dnech plánovaných výletů : plavky, ručník.
„Potvrzení o bezinfekčnosti“ :
formulář vyplňují rodiče a účastníci jej odevzdávají při nástupu na tábor.
Storno-poplatky - při zrušení účasti (závazné přihlášky) nejdéle :

měsíc před začátkem tábora
- činí storno-poplatek
200,- Kč

1 týden před zahájením tábora - činí storno-poplatek
500,- Kč

v den nástupu na tábor
- činí storno-poplatek ½ ceny poukazu

v průběhu tábora
- vracíme pouze stravné u zrušených dnů - tj. 100,- Kč/den.
Počet účastníků jednotlivých turnusů je limitován, proto prosíme zájemce o včasné zaslání přihlášek.
Pokud obdržíme (bez předchozího dohovoru) přihlášky až v den zahájení tábora,
nezaručujeme zájemcům účast.
Na Vaše děti se těšíme, věříme, že se jim tábor bude líbit.
V Příbrami, únor 2019

Za DDM Příbram : Marcela Jelínková a Marcela Bednaříková

