Helceletka - Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
odloučené pracoviště FANTÁZIE,
TILHONOVA 49, 627 00 BRNO
tel: 539 085 766, 775 600 405, fantazie@helceletka.cz

Tábor na kolech pro rodiče a děti do 10 let
2. 7. – 9. 7. 2016
Termín
Místo

Cena
Pro určení ceny
poukazu za dítě je
rozhodující den narození

Přihláška
a záloha

Program
Stravování
Ubytování

2. 7. – 9. 7. 2016 (sobota – sobota)
Rekreační středisko Štíří důl u Krucemburku
- k jízdě na kolech vyuţíváme silnice a zpevněné cesty v rekreační oblasti Velké Dářko
a údolí Doubravky
Děti do 2let
500 Kč (v ceně jsou zahrnuty pouze odměny a program)
Děti 2 – 3 roky
1900 Kč
Děti od 6 do 10 let 3200 Kč
Děti od 3 do 4 let 2400 Kč
Děti 10 – 14 let
3600 Kč
Děti od 4 do 6 let 2800 Kč
Rodiče
4000 Kč
V ceně je plná penze, pitný reţim, ubytování, program, odměny, lektoři,
úrazové připojištění pro děti do 18 let v případě pořadatelem organizované aktivity.
1. V případě zájmu vyplňte přihlášku a zašlete na e-mail: kolackova@helceletka.cz
2. Obratem obdrţíte variabilní symbol pro platbu
3. Přihláška se stává závaznou až po uhrazení zálohy 1000,-Kč/osoba
všech přihlášených účastníků (mimo dětí do 2 let) OBRATEM
4. Doplatek ceny proveďte nejpozději do 31. 5. 2016
5. K úhradě poukazu lze pouţít FKSP – kontaktujte kolackova@helceletka.cz
Platby lze realizovat pouze bezhotovostně
Číslo účtu DDM Helceletova: 49934621/0100
Variabilní symbol vám bude zaslán obratem po přihlášení.
V případě neúčasti se záloha stává stornopoplatkem
- storno se neúčtuje při vlastním zajištění náhradníka

Dopolední výlety na kolech do okolí

Hry v přírodě, výlety, sport, koupání – rybník Řeka

Rukodělná a výtvarná činnost

Celotáborová hra
5x denně, pitný reţim
Ubytování v 3 – 6lůţkových pokojích v pevných budovách, společné sociální zařízení, jídelna,
společenská místnost, bufet, připojení k internetu zdarma.

PŘIBALTE

- cyklistickou helmu, pláštěnku, batoh, doporučujeme - reflexní vestu
- baterku, pastelky, nůţky, holínky
ZKONTROLUJTE STAV KOLA!!
- do základního vybavení kola patří – světlo a vzadu červená blikačka.

Doprava

Vlastní
cesta: Ţďár nad Sázavou – Krucemburk, odbočka vlevo na Hlubokou – cca za 2 km
vlevo RS Štíří důl
Parkovné: 50,- Kč/celý pobyt – platí kaţdý sám

Příjezd

Sobota 2. července mezi 11.00 – 12.00 hod.
počátek stravování: oběd ve 13.00 hod.

Odjezd

Sobota 9. července do 10.00 hod.
ukončení stravování: snídaně

Upozornění

Účastníci nad 18 let LT nejsou pojištěni.
V případě nemoci je záloha vrácena pouze za nemocného a při předloţení lékařského potvrzení.
V případě neúčasti (např. z důvodu nemoci) informujte prosím obratem
vedoucí LT – Marcela Koláčková 775 739 802
Těší se na Vás Marcela Koláčková

