PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR

Název tábora:

DL camp

Termín:

16. 7. – 23. 7. 2022
Rekreační středisko Blaník
x – x let
5 400 Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy (s finanční podporou hl. m. Praha)
5 700 Kč pro mimopražské účastníky

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

doprava, ubytování, strava 5× denně, pitný režim, program, pedagogický a zdravotnický
dozor, materiál, odměny, pojištění.

16. 7. 2022
23. 7. 2022

Místo:

Místo odjezdu pracoviště Černý Most

Místo:

Místo příjezdu pracoviště Černý Most

Kontakt na personál
Hlavní vedoucí:
Oddílový vedoucí:

Michaela Svobodová

Kontakt:

Tel.: 734134017
gabina.haisova@ddmpraha9.cz

Kateřina Krbcová, Tomáš Blatný

Co děti zažijí?
Čeká nás týden plný tance, sportu, ale i zábavy. Tančíme již třetím rokem, ale stále je na čem pracovat a co
zlepšovat. V krásném prostředí RS Blaník se můžeme celý týden intenzivně připravovat a zdokonalovat ve svých
dovednostech, abychom všem mohli v dalším roce ukázat novou pohádku či nový příběh ve stále dokonalejším
provedení. Budeme pracovat na baletu, gymnastice, moderním tanci a výrazovém tanci. Zlepšíme kondici a flexibilitu,
pobavíme se ve chvílích volna a zahrajeme si nějakou tu hru aby nám šla práce lépe od ruky.

Co si děti s sebou mají vzít?
Svačina a pití na cestu do autobusu, sportovní oblečení, pevné boty, plavky, nepromokavá bunda, pláštěnka,
pokrývka hlavy, krém na opalování, repelent, pasta, kartáček, ručník, pet láhev, hrneček, lžíce, kapesné dle uvážení
rodičů, batoh na záda.
Ubytování:
Zděný domek + dvě menší chatky.
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.
Zdravotní potvrzení:
Je pro přihlášení dítěte nezbytné (vyžadováno vyhláškou). Jeho platnost jsou 2 roky (můžete využít pro další tábory
či školy v přírodě). Akce se uskuteční dle aktuálním platných epidemiologických opatření.

v DDM Praha 9, Generála Janouška 1060/2, Praha 14 – Černý Most
Dům dětí a mládeže Praha 9
www.ddmpraha9.cz

