PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

LETNÍ POBYTOVÝ
Název tábora:

HVĚZDNÁ BRÁNA

Termín:

13. - 20. 08. 2022

Místo:

Chata Homole Ostružno 57 Jičín 506 01

Věk účastníků:

10 – 15 let
4200 Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy (s finanční podporou hl. m. Praha)
4700 Kč pro mimopražské účastníky
Dopravu, ubytování, stravu (5x denně, pitný režim), program, pedagogický a zdravotní dozor,
materiál, vstupné, odměny, pojištění.

Cena:
Cena zahrnuje:
Sraz:

13. 08. 2022 v 14:00 hod.

Místo:

Ukončení:

20. 08. 2022 v 11:00 hod.

Místo:

ODKAZ

https://www.sportjicin.cz/ubytovani/homole/

Autobusová smyčka MHD na rohu ulice Lovosická a
Makedonská Praha 9 Prosek
Autobusová smyčka MHD na rohu ulice Lovosická a
Makedonská Praha 9 Prosek

Kontakt na personál
Hlavní vedoucí:
Oddílový vedoucí:

Jakub Blažej
Jakub Říha; Petr Dvořák; Veronika
Blažejová; Lucie Razáková; Bára
Dvořáková; Fabián Krpata; Jakub Králik

Kontakt:

jakub.blazej@ddmpraha9.cz; 734 134 008

Kontakt:

Co děti zažijí?
Děti se mohou těšit na různá dobrodružství dle děje známého SCI-FI seriálu Hvězdná Brána.
Čekají je různé úkoly u nichž budou muset zapojit svůj důvtip a týmového ducha. Samozřejmě jsou pro ně připraveny
aktivity u nich přijdou ke slovu jak jejich „NERFKY z domova“ tak i například plastové míčky a vesty se suchými zipy.
Co si děti s sebou mají vzít?
Vlastní podepsané NERF blastery s náboji (Kdo NERF blastery nevlastní, tak dostane k zapůjčení na potřebné aktivity).
Boty do lesa na herní aktivity v terénu, Oblečení do lesa na herní aktivity (tepláky, trička, mikiny a další věci u nichž
nevadí, když se případně zničí), Sportovní obuv na ven, Sportovní oblečení (kraťasy a tričko; tepláková souprava.),
Přezůvky do chaty, Oblečení na běžné nošení po chatě (tepláky; trička; mikiny apod.) Dostatek spodního prádla,
zejména ponožek. Nepromokavou bundu nebo Pláštěnku, Pyžamo, Plavky, Pokrývku hlavy, Sluneční brýle, Baťůžek
na výlety, Brašnu přes rameno se snadným otevíráním, Ručník, Hygienické potřeby, Funkční svítilnu s náhradními
baterkami. Látkovou tašku či plátěný pytel na špinavé prádlo. Léky, které dítě pravidelně užívá. Tyto léky si převezme
zdravotník tábora od rodičů u autobusu před odjezdem. Hrací karty nebo jinou drobnou deskovou hru.
Ubytování:
Ubytování ve zděné budově. Pokoje maximálně po 6 dětech. Některé pokoje se sprchou a WC. Ostatní pokoje mají
sprchy a WC na chodbě.
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 a bezinfekčnost:
Zdravotní potvrzení je pro přihlášení dítěte nezbytné (vyžadováno vyhláškou). Jeho platnost jsou 2 roky (můžete
využít pro další tábory či školy v přírodě). V den odjezdu na tábor je nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti.
Doplňující info:
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.

Schůzka rodičů se uskuteční v červnu 2021,
v DDM Praha 9, pracoviště Prosek+ Měšická 720/2
Přesný termín schůzky bude upřesněn cca 14 dnů před termínem schůzky

Dům dětí a mládeže Praha 9
www.ddmpraha9.cz

