Podmínky účasti: Podzimní nocování
Místo: středisko Trávníky
Termín: 3. 11. – 4. 11. 2017
Všichni vedoucí jsou lidé pracující s dětmi a mládeží, jsou odborně a morálně způsobilí. O zdravotní stav dětí
se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 10. 2017 !!!
Cena nocování činí 320,- Kč. Tuto částku uhraďte nejpozději do pondělí 31. 10. 2017, a to na účet
35-4284510237/0100, kde je nutno uvést variabilní symbol 324300 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno
dítěte. Platba hotově pouze po domluvě v pokladně DDM Sluníčko Trávníky, (v pracovní dny do 14:30 hodin).
Pokud nebude tato částka uhrazena do uvedeného data, automaticky rušíme Vaši rezervaci.

U dětí, které onemocní v průběhu nocování, může být pobyt ukončen před koncem nocování. Rozhodnutí je
v kompetenci hlavního vedoucího nocování a zdravotníka. Část účastnického poplatku nocování bude
vrácena po odečtení nutných nákladů spojených s provozem nocování. V případě neúčasti dítěte a zajištění
náhrady vám bude účastnický poplatek vrácen celý. Pokud náhradu nezajistíte, bude vrácen poplatek po
odečtení ceny nákladů spojených s provozem nocování.
U dětí, které nebudou respektovat pokyny vedoucího, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost svou
i ostatních účastníků nocování, může hlavní vedoucí rozhodnout o ukončení účasti před koncem
nocování. V takovém případě účastnický poplatek propadá. Nezapomeňte, prosím, děti o této
podmínce informovat!!!

Nezapomeňte!!!
-

kartičku zdravotní pojišťovny
spacák a karimatku
popř. léky, které Vaše dítě užívá každý den

Nedávejte dětem věci nové a zbytečné!!!
- Kapesné zvolte přiměřeně dle vašeho uvážení, přihlédněte k věku dítěte.
- Cenné věci (tablet, mobil, el. hry, drahé hodinky, náušnice) ať děti zanechají doma!!!
- Za jejich ztrátu nebo zničení nezodpovídáme.
Prosím o přesné dodržení času nástupu a ukončení nocování!!!
Vedoucí nocování: Bc. Jana Bárová, 739 075 711, barova@ddmslunicko.cz
……………………………………………………………………………………………………………….......
Prohlašujeme, že jsme seznámeni s podmínkami účasti svého dítěte na Podzimním nocování, které se
uskuteční ve dnech 3. – 4. 11. 2017 a že s nimi souhlasíme.
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………….........
V Otrokovicích dne………………………...
Podpis rodičů

……………………………………….....

