Příměstský tábor – Sportem ke zdraví
Zaměření: Sportovní, pohybové, taneční
Max. počet dětí: 14 z 6. – 9. ročníku
Povede: L. Nováčková, K. Šípová
Cena: 1700 Kč a záloha z této částky je 1000 Kč.
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.
Obědy: Fantazie Sokolov

Příměstský tábor – Sportem ke zdraví
•
•
•
•

•

Sportovně zaměřený příměstský tábor pro žáky 5. - 9. ročníků
V termínu od 5. - 9. 7. 2021
Každé ráno děti přicházejí v 7:30 a odcházejí v 15:30 hodin
Program bude naplněn hlavně pohybovými aktivitami – procházky,
cvičení, plavání, ale i zumba, výlet na kolech nebo na in-line bruslích,
míčové hry uvnitř i venku
Oběd budeme mít každý den zajištěný ve Fantazii

Co v případě špatného počasí?
•
•

Sportovní aktivity hravě nahradíme v naší školní tělocvičně
Nebude nouze ani o zábavu v dětském centru Fantazie

Co s sebou?
•

Na každý den dostatek sportovního oblečení, vhodnou sportovní ale i
vycházkovou obuv, ručník, plavky, na výlet na kolech samozřejmě přilbu
a správnou výbavu kola a KOLO. V případě zájmu o in-line lekci i
kolečkové brusle a chrániče.

Nutná dokumentace:
Přihláška je platná až po zaplacení zálohy 1000,- Kč.
--> Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte elektronicky do konce února
2021 na e-mail:
novackova@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 vedoucí tábora (novackova@6zs-sokolov.cz).

