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Tábory jsou jen pro děti školního věku (tj. děti, které již nastoupily do školy).
Příměstské tábory (kromě výletů) probíhají v DDM Trend Jungmannova 667.
Cena příměstského tábora je 800 Kč/pracovní týden.
U běhů s týdenním programem nelze přihlásit děti na jednotlivé dny.
Přednost v účasti mají děti do 10 let, dále jejich sourozenci a poté další starší děti. Ty budou
přijímány v případě volné kapacity po 20.5.2017. Kapacita tábora je 20 účastníků.
Přihlašování se zahajuje v úterý 10.4.2017 od 13:00 hodin, jen osobně v DDM Jungmannova
667 nebo telefonicky na 739 642 906. Přihlášky podané dříve nebo jiným způsobem nebudou
akceptovány. Přihlašovat děti a platit v hotovosti lze jen v pracovní dny od 13:00 do 17:00 hodin.
Písemné přihlášky a platby je nutné doručit do 30.4.2017, pak budou přijati náhradníci.
Platit lze také na účet č. 11036471/0100 (je nutné do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte,
tábor a číslo běhu).
Při odhlášení dítěte do 16.6.2017 vracíme 100 % z uhrazené částky.
Při odhlášení po 16.6.2017, zůstane-li místo neobsazeno, vracíme pouze 50 % platby. Zbytek
peněz je již využit na přípravu programu a materiál, a propadá ve prospěch ostatních účastníků.
Při odhlášení při zahájení tábora a v jeho průběhu již peníze nevracíme, vše je již zajištěno.
Příměstské tábory v DDM trvají od 7:30 do 15:30 hodin. V tyto dny je zajištěn oběd
a pitný režim. Během putovního tábora je oběd zajištěn formou balíčků. V době výletů je
speciální časový i stravovací režim.
Jednotlivé výlety na začátku prázdnin jsou bez oběda a přihlašují se na jednotlivé dny. Cena
těchto výletů je individuální podle programu.
Děti smí odcházet samy domů jen s písemným souhlasem zákonného zástupce s uvedeným
časem odchodu nebo se souhlasem uvedeným v přihlášce.
Hrubé porušení táborového řádu, bezpečnostních a hygienických zásad nebo opakované
porušování pokynů vedoucích může vést k vyloučení dítěte z tábora bez náhrady za zbývající dny.
Zákonný zástupce musí v takovém případě dítě vyzvednout.
V okamžiku nástupu na tábor je nutné odevzdat všechny potřebné doklady (přihláška, kartička
pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti). Bez těchto dokladů nebude dítě přijato na tábor.
V případě zdravotních problémů dítěte může vedoucí požádat rodiče o vyzvednutí dítěte.
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dětem vybavení, které jim umožní spokojeně, pohodlně a ve
zdraví absolvovat tábor (vhodnou obuv na výlety, láhev na pití atd).
Neručíme za cenné věci účastníků. Doporučujeme, aby děti neměly u sebe telefony, tablety
a jiná zařízení, která narušují jejich aktivní účast při hrách, snižují zájem o připravovaný program.
Vyhrazujeme si právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti dětí.
Vyhrazujeme si právo zrušit tábor při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 6).
Zákonní zástupci účastníků svým podpisem na přihlášce stvrzují, že jsou seznámeni s Táborovým
řádem a s dalšími předpisy, např. s Vnitřním řádem DDM Trend a vyjadřují souhlas s těmito
předpisy.

