PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – HURÁ, NA ŠKOLNÍ
OLYMPIÁDU!
Termíny
IV. BĚH OD 26. DO 30. 7. 2021
V. BĚH OD 2. DO 6. 8. 2021

Vedoucí:
Bc. Zuzana Hrubá, Mgr. Václav Srb

Tábor je určen žákům 4. – 9. třída
Cena: 1 700,-Kč (v ceně jsou zahrnuty obědy, pitný režim, doprava,
vstupné a půjčovné…).

V programu budou:
Různé míčové hry (např. florbal, přehazovaná, kopaná, vybíjená…); raftování
na řece Ohři, paddleboardy; laser game; in-line brusle nebo koloběžky nebo
kola (co kdo má ???? ); horolezecká stěna; koupání na koupališti nebo
v bazénua další mnohá překvapení????
Každý bude mít právo říct, že se některých disciplín nezúčastní. Nebudeme
nikoho nutit lézt do výšek, pokud mu to nedělá dobře a podob. …
Nabídneme dětem možnost, si vše vyzkoušet ????
Program bude přizpůsoben věku a počtu účastníků i počasí a aktuální
epidemiologické situaci. Začínat budeme ráno v 8 hodin, konec bude v 16
hodin.

Upozornění:
Tábor není určen pouze vrcholovým sportovcům, ale všem, kteří se chtějí
zúčastnit nových dobrodružství a chtějí se s námi společně pobavit, zasmát se
a získávat nové zkušenosti????

Nutná dokumentace:
Přihláška je platná až po uhrazení zálohy 1 000,- Kč. Počet míst je omezen!
V případě, že tábor nebude moci proběhnout, bude účastníkům vrácena plná
cena.

Předběžné přihlášky a bližší informace poskytnou Bc. Zuzana Hrubá
(hruba@6zs-sokolov.cz) a Mgr. Václav Srb (srb@6zs-sokolov.cz).
Poznámka: Po dobu distančního vzdělávání posílejte předběžné přihlášky
(uveďte jméno, příjmení, třídu a běh tábora) na uvedené e-mailové adresy,
zálohy pak bude nutné uhradit do 14 dní od zahájení prezenční výuky.
--> Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte elektronicky do konce února
2021 na e-maily vedoucích:
srb@6zs-sokolov.cz nebo hruba@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 (srb@6zs-sokolov.cz nebo hruba@6zs-sokolov.cz).

