LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

TERMÍN

ODJEZD

24.8.201930.8.2019

24.8.2019
v 9:30 hodin
parkoviště hypermarket Albert

PŘÍJEZD
30.8.2019
ve 13:30 hodin
parkoviště hypermarket
Albert

adresa: RS STAP, Pod hradem, Sloup v Čechách 167, 471 52 (přímo pod hradem u silnice)
----------------------------------------------------------------------------------------------doprava: společná, autobusem
cena soustředění : 3 300 Kč /osoba termín úhrady : 30.6.2019
způsob úhrady: bezhotovostně na účet 2200217473/2010 do poznámky napište „LS + příjmení dítěte“
(např. LS – Svobodová)
Stornovací podmínky (týkají se pouze doplatku)
V případě odhlášení účastníka do 30 dní před odjezdem na soustředění, je stornovací poplatek 50%.
V případě odhlášení účastníka 29 – 15 dní před odjezdem na soustředění, činí stornovací
poplatek 70%.
V případě odhlášení účastníka 14 dní a méně před odjezdem, činí stornovací poplatek 100%.
Prosím k autobusu přineste tyto náležitosti
1. bezinfekčnost
2. posudek od lékaře (platí vám 1 rok i na tábory)
3. kartičku pojišťovny, KOPII
4. kapesné (chcete-li, abychom se o peníze dětem starali). V případě, že ne, prosíme, abyste dětem dali na stranu
cca 200,-- na „nutné“ výdaje (výlet, koupaliště) – vybíráme při odjezdu.
Navíc můžete dětem přidat na jejich osobní výdaje (lákadel je mnoho) Doporučujeme dát také do obálky k nám,
pokud budou mít děti peníze u sebe, neručíme za ně.
5. promyslete si, s kým chcete být na pokoji
S sebou:







sportovní oblečení na ven i na tréninky (čisté kalhotky a ponožky na každý den)
obuv ven i na tréninky
věci na osobní hygienu (děti žínku!!!)
plavky
pyžamo
věci „na doma“,hračku, nějakou knížku, pastelky apod.

NEDÁVEJTE s sebou dětem žádné cenné věci (drahé šperky, drahé hračky, peníze apod.). NERUČÍME ZA NĚ.
MOBILNÍ TELEFONY JSOU U DĚTSKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE….ZAKÁZÁNY…!!!
Je to neustále problém. Děti vám podávají „přesné a zaručené informace“ o dění, které se ve vztahu dětí mění
každou minutu. Můj telefon je k dispozici 24 hodin denně – můžete dětem volat a mluvit s nimi kdykoliv (v rámci
možností a tréninků). Vzhledem k tomu, že děti jsou nabádány každoročně ke lhaní (telefony mají s sebou) –
nebudu s rodiči řešit žádné „zaručené zprávy od dětí“!!!.
Děkuji za pochopení.
Pokud budete dětem s sebou dávat nějaké sladkosti, prosím vycházejte z toho, že jedeme pouze na pár dní, ne
na „měsíc“. Takže plné baťohy či tašky s laskominami jsou zbytečné.
Pište prosím pohledy, hlavně malinkým dětem.
Těšíme se, že se jako každý rok tento týden užijeme!!!!!!!!!!!   
kontakt: Silvie Netíková – 603 531 865

