Dohled nad dětmi je zajištěn od 8,00 do 16,00 hodin.
Příměstský tábor Zapomenutý ostrov v termínu od 27.7. – 31.7.2020 je všeobecně zaměřený,
náplní jsou činnosti v prostorách DDM Sluníčko, sportování v tělocvičně nebo v přírodě,
výlety, kreativní tvoření, soutěže, pohybové a vědomostní hry a další aktivity. V případě
vhodného počasí koupání na koupališti. Program bude přizpůsoben počasí a věku účastníků.
O činnosti na následující den budou děti informovány před odchodem domů.
Vzhledem k programu (výletům), může být doba zahájení a ukončení pohyblivá, místem srazu
a rozchodu může být vlakové nádraží – dáme vědět vždy dostatečně dopředu.
Pro děti zajišťujeme jedno jídlo denně (oběd) + pitný režim, jinak si každé dítě nosí svačinu
s sebou.
Všichni vedoucí již pracují s dětmi, žáky a mládeží a jsou odborně a morálně způsobilí.
Při nástupu na tábor vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí kopie). Bez tohoto dokladu
nemůže být váš syn/dcera na tábor přijat/a.
O zdravotní stav účastníků se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Podmínkou účasti na táboře je ukončený minimálně 1. ročník ZŠ.
Účastník bude přijat na základě rezervace místa a uhrazené úplaty. Termín odevzdání je stanoven
nejpozději do 28.3.2020. Po tomto termínu budou v případě volných míst přijati náhradníci.
Úhradu je možno provést bezhotovostně na běžný účet, a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést Variabilní symbol tábora 324 0708 a do zprávy pro příjemce
doporučujeme uvést jméno účastníka pro identifikaci vaší platby. Po domluvě je možné platbu
provést i hotově na pokladně DDM (Otrokovice, tř. Osvobození 168). Nezaplacením úplaty
a neodevzdáním stanovených dokumentů v daném termínu se považuje za odstoupení od přihlášky.

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ SI DĚTI NOSÍ S SEBOU (V BATŮŽKU):
pláštěnka, přezůvky (mohou si je nechat po celý týden na DDM), malý zápisník, psací
potřeby, pokrývka hlavy – nutná !!!, sluneční brýle + opalovací krém, svačina, pití v dobře
uzavíratelné lahvi, kapesníky (nejlépe papírové), průkazka zdravotní pojišťovny (kopie),
kapesné na výlety dle uvážení rodičů, sportovní oblečení a obutí dle počasí
Ostatní věcí upřesní vedoucí podle programu vždy na začátku tábora, popřípadě na Vámi
uvedený e-mail. DDM nezodpovídá za cenné věci a vyšší finanční částky.
Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Hana Růžičková, e-mail: ruzickova@ddmslunicko.cz,
tel.: 734 235 960

