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INFORMACE A POKYNY
LETNÍ TÁBOR V JANOUŠOVĚ
Termín: 1. 7. - 10. 7. 2019.
Určeno: dětem z 1. - 9. tříd.
Popis a ubytování: táborovou základnu tvoří penzion Horizont, který se nachází na okraji vesničky
Janoušov nedaleko Bušína. Účastníci budou ubytováni ve tří-čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
zázemím s možností využívat společenskou místnost, velkou a malou zastřešenou letní terasu, prostorný
altán a dvě hřiště s umělým povrchem. Celodenně bude k dispozici teplá voda, v případě potřeby i
vytápění penzionu. K soutěžím a hrám budou využívány okolní louky a lesy.
Stravování: 5x denně s pitným režimem.
V ceně 4 100,- Kč: doprava, 9x nocleh, strava s pitným režimem, zajištění programu, ceny pro účastníky,
úrazové pojištění, zdravotní dozor.
Program: název celotáborové hry „Na jiné planetě“ vypovídá o programové náplni tábora. Kde se
nachází obyvatelné planety a existuje na nich mimozemský život? Co je to za obyvatele, jak se k nim
dostat, jak komunikovat, jak spolupracovat? Na tyto otázky se budeme snažit najít odpověď.
Podrobnější informace (odjezd, příjezd, vybavení, …): obdrží zákonný zástupce dítěte cca 3 týdny
před nástupem dítěte na letní tábor.
Přihlášení na letní tábor: osobně v DDM Magnet nebo elektronicky na www.ddm-mohelnice.cz.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné společně s posudkem o zdravotní způsobilosti odevzdat
v DDM Magnet nejpozději do 31. 5. 2019. Při zařazování zájemců o letní tábor bude přihlíženo k datu
zaplacení účastnického poplatku.
Upozorňujeme, že k úhradě nákladů za letní tábor lze žádat o příspěvek od zaměstnavatele z fondu FKSP
i z fondu odborové organizace. Tuto skutečnost nám, prosím, sdělte při odevzdání přihlášky.
Způsob a termín úhrady: v hotovosti v DDM Magnet nebo převodem z účtu (variabilní symbol obdržíte
s přihláškou). Celý poplatek je nutné uhradit do 14 dnů po odevzdání přihlášky, nejpozději do 31. 5.
2019.
Storno poplatku: po termínu splatnosti úhrady (31. 5. 2019) za letní tábor se platby vrací pouze
z důvodu nemoci dítěte, a to na základě potvrzení od lékaře. Vrací se jen náklady na stravování. Pokud
rodič doloží lékařské potvrzení o nemoci dítěte nejpozději 4 dny před zahájením letního tábora, vrátí se
celá částka za stravu. V případě, že dítě onemocní během letního tábora a rodiče si dítě po dohodě se
zdravotníkem odvezou domů, vrací se z provozních důvodů náklady na stravu až 4. den po odhlášení
stravování dítěte. Obdobně se postupuje i v případech, kdy si rodič odveze dítě z jiných důvodů. Náklady
na ubytování, dopravu a režijní náklady spojené s přípravou tábora, se nevracejí.
V případě nenaplnění dostatečného počtu účastníků pro konání letního tábora budou zákonní zástupci
nejpozději do 7. 6. 2019 vyrozuměni hlavním vedoucím letního tábora a zaplacená částka jim bude po
dohodě vrácena.

