PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Název tábora:

JARNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚŠŤÁK S INDIVIDUÁLNÍMI SPORTY

Termín:

14. - 18. 3. 2021
ODKAZ
www.ddmpraha9.cz
Praha a okolí
8 – 12 let
1000 Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy (s finanční podporou hl. m. Praha)
1200 Kč pro mimopražské účastníky
Program, pedagogický a zdravotní dozor, materiál, vstupné, dopravu mimo Prahu, doplnění
pitného režimu, odměny, pojištění.
Místo:
DDM Praha 9 – pracoviště Prosek
14. 3. 2021 v 8:00 hod.
Místo:
DDM Praha 9 – pracoviště Prosek
18. 3 2021 v 16:30 hod.

Místo:
Věk účastníků:
Cena:
Cena zahrnuje:
Sraz:
Ukončení:

Kontakt na personál
Hlavní vedoucí:

Jakub Blažej

Kontakt:

jakub.blazej@ddmpraha9.cz; 734 134 008

Co děti zažijí?
Na tomto jarním příměstském táboře se mohou děti těšit na každodenní nálož sportovních aktivit, protože každý
den děti čeká jiný sport. Letos se mohou děti těšit opět na každoročně se opakující CURLING a BRUSLENÍ. Kromě
těchto dvou zimních sportů na děti čekají tři sporty, v nichž bude výsledek záležet jen na nich. Těmito sporty jsou
BOWLING, MINIGOLF a ŠIPKY. Ve zbývajícím čase je pro děti připraveno několik různých pohybových soutěží a
dalších aktivit související se sportováním.
Co si děti s sebou mají vzít?
OBECNÉ VYBAVENÍ: Svačina a pití na celý den. (V některé dny bude možnost ohřát oběd z domova. Nezapomeňte
na vlastní příbor.) Lítačku či jiný doklad opravňující užívat PID, Pokrývku hlavy
SPORTOVNÍ VYBAVENÍ: pevnou sálovou obuv do tělocvičen na sportování (sandále, pantofle, kroksy či jiné boty s
otvory a volným kotníkem jsou nepřijatelné!), sportovní převlečení do tělocvičen.
Na bruslení teplé zimní oblečení, helmu na lyže nebo kolo. Případně vlastní brusle pokud máte (Kdo nevlastní brusle
v ceně tábore je započítáno zapůjčení). To samé vybavení i na curling, avšak na místo bruslí je třeba čistá sálová
obuv s hladkou podrážkou, kvůli speciálnímu ledu.
Informace o platbě.
Dítě je přihlášeno na tábor až po proběhlé platbě.
Můžete zažádat o vystavení faktury (na celou cenu tábora), pokud budou rodiče využívat příspěvku zaměstnavatele.
Platbu uhraďte převodem dle informací na přihlášce.
Důležité upozornění:
DDM si vyhrazuje zařadit program podle počasí a dalších podmínek.
Upozorňujeme, že programy jednotlivých příměstských táborů se mohou opakovat. Počítejte s tím, v případě
přihlášení na více termínů.
Doplňující informace:
Tábory se uskuteční v režimu platném v daném období (s ohledem na epidemiologickou situaci), tomu bude odpovídat
i případná další dokumentace požadovaná na zákonných zástupcích.

Dům dětí a mládeže Praha 9
www.ddmpraha9.cz

