Příměstský tábor I. běh – Průzkumníci
Opět v naší škole proběhne příměstský tábor pro žáky I. stupně pod vedení
vyučujících:
p. uč. G. Wernerová, Mgr. M. Bláhová

Termín:
Čtvrtek 1. 7. až pátek 2. 7. a dále středa 7. 7. až pátek 9. 7. 2021 (1. 7. - 9.
7. 2021 bez státních svátků).
•
•
•

•

Běh je určen pro předškoláky, kteří v září nastupují do 1. ročníku, a žáky
od 1. do 5. ročníku.
Cena 1 700 Kč (v ceně jsou zahrnuty obědy, doprava, vstupné,...).
Zálohu 1 000 Kč je potřeba uhradit nejpozději do 31. března 2021 a
doplatek 700 Kč nejpozději do 30. dubna 2021.
Zálohu odevzdávejte společně s přihláškou.
V případě, že chcete využít jen část běhu 1. – 2. 7. 2021 nebo jen 7. –
9. 7. 2021. Pak je cena pro zkrácenou část tábora jednotná 1100 Kč.

Přihlášené děti přijdou v uvedených dnech ráno v 7:00 hodin do školy.
Sejdeme se před budovou I. stupně. Domů pak budou odcházet každý den
v 15:00 hodin.

Co je pro žáky v jednotlivé dny zajištěno?
Podíváme se, co zajímavého najdeme v Sokolově (muzeum, klášterní
podzemí…) a čekají nás i dva výlety mimo Sokolov, vykoupeme se ve školním
bazénu a podíváme se za zvířátky. Čeká nás hodně zábavy, za kterou bude
potřeba udělat nejeden krok. Každý účastník dostane na památku kšiltovku.

Nutná dokumentace:
Přihláška je platná až po zaplacení zálohy 1000,- Kč.
--> Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte elektronicky do konce února
2021 na e-maily vedoucích:
wernerova@6zs-sokolov.cz nebo blahova@6zs-sokolov.cz.
--> Elektronicky zašlete i posudek o zdravotním stavu společně
s naskenovanou nebo vyfotografovanou kartičkou pojištěnce nejpozději do
31. března 2021, což je rovněž termín pro uhrazení doplatku za tábor.
V den nástupu na příměstský tábor odevzdáte bezinfekčnost dítěte s datem
zahájení tábora.
Přihlášky, potvrzení lékaře a bezinfekčnost najdete ke stažení níže. Vše si
pečlivě přečtěte a řádně vyplňte.

Po dobu distanční výuky posílejte pouze předběžné přihlášky na výše
uvedené e-mail adresy.
V případě, že by po uhrazení tábora bylo jeho pořádání vládou zakázáno, pak
bude platba vrácena v plné výši.
Stornopoplatek je měsíc před zahájením tábora 30%, do 14ti dnů před
zahájením příměstského tábora 50%. Do týdne před zahájením příměstského
tábora je stornopoplatek 75%. Později není možné platbu za tábor vrátit.
Můžete však zajistit za dítě, které se nemůže tábora zúčastnit z důvodu
prokázané nemoci, náhradníka ve stejné věkové kategorii.
Prosím, dodržte elektronickou komunikaci s vedoucími tábora. Platbu
odevzdávejte v úředních dnech v kanceláři školy nebo po elektronické
domluvě vedoucím tábora (wernerova@6zs-sokolov.cz, blahova@6zssokolov.cz).

