Příměstský tábor

termín: 2. 3. – 6. 3. 2020
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ahoj tábornice
Těšíš se, až si naplno užiješ pravou holčičí zábavu? Na našem táboře společně probereme nejnovější trendy v módě
nebo kosmetice. Nebude chybět holčičí tvoření a vaření. Budeme se zkrátka dobře bavit. V tomto
dopise máš shrnuto všechno, co je potřeba, aby náš holčičí tábor mohl začít.
Moc se na Tebe těší tým Montessori dětem z.s.
…………………..………………………………….…………………………………………........................................................
Několik slov rodičům
Vážení rodiče,
ceníme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete Vaše dítě na náš příměstský tábor. Naší snahou bude postarat se o jejich
potřeby co nejlépe a vytvořit jim příjemné prostředí přátelství, zábavy a porozumění. Také si dovolujeme připomenout termín
a způsoby zaplacení jarního příměstského tábora.
Děkujeme. Martina Vaculíková – hlavní vedoucí tábora (tel: 739024223, email: montessoridetem@gmail.com)
……………………………………………………………………….…………………………………………………….………
Informace o příchodu a odchodu dětí
Příchod: každé ráno mezi 7:30 – 8:00 hod. do centra Hnízdečka (budova zdravotního střediska, vchod zezadu)
Odchod: vždy mezi 15:30 - 16:00 hod.
Co s sebou: vhodné oblečení (možnost ušpinění) a přezůvky
Další věci potřebné na jednotlivé dny oznámíme v závěru každého dne.
Strava: společné stravování je zajištěno 3x denně (svačina, oběd, svačina), po celý den pitný režim. Děti by měly chodit
nasnídané.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
!!!!! První den tábora je nutné odevzdat !!!!!
• potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (lze použít na táboře i opakovaně, na
konci tábora vám ho vrátíme zpět, platnost je dva roky od uvedeného data) ) POZOR! Je nutné mít všechna povinná
očkování, jinak dle zákona nemůžeme vaše dítě přijmout!!
•
•
•

informace o odchodu dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti (vyplní rodiče, nesmí být starší jednoho dne před zahájením
tábora – vše na jednom papíře, viz příloha)
každý den přinést s sebou průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (musí být originál!)
léky, pokud dítě pravidelně užívá (při nástupu nahlásit hlavní vedoucí)

………………………………………………………………………………………………………………
Způsob platby tábora – cena: 1200 Kč/900 Kč v případě dotované ceny
•
•

převodním příkazem: č. ú. 35-7803510217 / 0100
!! vždy uvádějte variabilní symbol, do zprávy pro příjemce připište příjmení dítěte
hotově – ve výjimečných případech, na SVČ KLUBKO Staré Město, osobně

!!! DOKUMENTY K NÁROKU NA DOTACI JE NUTNÉ DODAT DO 15. 2. 2020 NA SVČ KLUBKO!!!

Tábor je třeba zaplatit do 15.2 2020.
IČO: 75833328 ǀ Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště 35-7803510217/0100 ǀ NEJSME PLÁTCI DPH
Tel.: 572 541 103 ǀ mob.: 725 502 297 ǀ reditel@klubkosm.cz ǀ www.klubkosm.cz

