ZÁVAZNÉ INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče
zasíláme Vám nezbytné informace při přihlášení Vašeho dítěte na prázdninový letní tábor se
SchoolTripem.cz
Závazné informace pro rodiče:
Termín: 16. -21. 7. 2017
Místo konání: Lesní plovárna, Sejfy u Mladých Buků, Krkonoše
Adresa tábora:
Lesní plovárna-Sejfy
Dolní Sejfy 319
542 23 Mladé Buky
Cena tábora: 3 990 Kč (cena zahrnuje kompletní zajištění letního tábora, ubytování, dopravu tam i
zpět, plnou penzi včetně svačiny a pitného režimu, instruktory, zdravotníky, doprovodné
vozidlo,materiální zajištění, fotodokumentaci...)
1. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na adresu:
Ondřej Nykodým – SCHOOLtrip.cz, Náměstí 5. Května 684/7 ,500 02 Hradec Králové, nebo
elektronicky na mail: info@schooltrip.cz.
Přihláška je akceptována po uhrazení ceny za tábor.
2. Cena tábora je 3.990,-Kč.
Číslo účtu:4616787399/800, Variabilní symbol: rodné číslo účastníka (nutné vyplnit!)
3. V den odjezdu odevzdejte u autobusu vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s
kopií kartičky zdravotní pojišťovny.
4. Nejezděte, prosím, za dětmi! Návštěvy na táboře v zájmu dětí nedoporučujeme. Při jakékoli
nestandardní situaci Vás budeme samozřejmě informovat na kontakt uvedený na přihlášce.
5. Pozdější odjezd na tábor nebo dřívější návrat předem projednejte s organizátorem. Dítě bude
vydáno pouze na základě písemného souhlasu a to osobě, která je podepsána na přihlášce!
Ostatní požadavky řešte individuálně s organizátorem.
6. Při úmyslném poškození táborového zařízení (rozbití okna, stolku apod.) bude požadována
peněžní úhrada!
7. Zjištění kouření, užití návykových látek nebo konzumace alkoholu u dítěte, je důvodem k
okamžitému vyloučení z tábora bez finanční náhrady!
8. Počet dětí na tábor je omezen.
Další informace Vám rádi poskytneme, kontaktujte NÁS ☺

Všeobecné informace o táboře
Náš tábor se nachází v krásném prostředí Krkonoš, v rekreačním areálu s plovárnou, která vytváří
příjemné prostředí pro relaxaci a zároveň nabízí dostatečný prostor pro sportovní aktivity. Děti jsou
ubytovány v chatičkách po čtyřech.
K dispozici jsou spací pytle, pokrývky a deky. Tábor má sociální zařízení vybavené splachovacími WC,
teplou vodou a sprchami. Strava je zajištěna 5x denně.
Náš tábor zajišťují zkušení instruktoři, jejich počet je přiměřený počtu přihlášených táborníků. O děti
se samozřejmě stará také táborový zdravotník.
Táborový program tvoří převážně celotáborová etapová hra, která se tentokrát snaží přiblížit
atmosféru proslulých a oblíbených Olympijských her. Děti si vyzkouší, jak disciplíny letní, tak i
aktivity zimních sportů. Poměří se své sportovní dovednosti s ostatními týmy a pokusí se získat
olympijskou pochodeň.
Během táborových dnů nebudou chybět ani ostatní sportovní a táborové aktivity. Objevíme
netradiční sportovní aktivity jako je např. indiaka, korfbal, möllky, slackline, lukostřelba…
uspořádáme si biatlonový běžecký závod, pokusíme se zdolat několik lanových překážky, ověříme
svůj strach v ,,boji o přežití", naučíme se několik základních táborových dovedností, užijeme si
vodních atrakcích na místním koupálku a další...
Bližší informace k odjezdu a příjezdu na tábor, včetně doporučené výbavy dětí na tábor a potvrzení
o bezinfekčnosti budou v dostatečném předstihu uveřejněny na webových stránkách
www.schooltrip.cz .
Podpisem přihlášky souhlasím s účastí uvedeného syna (dcery) na všech aktivitách programu.
Účastník nemá zjevnou zdravotní překážku bránící v účasti na aktivitách. Účastník musí po celou
dobu programu plně respektovat pokyny obsluhy aktivity. V případě nerespektování pokynů
instruktorů může být účastník z programu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazené částky. V
případě vzniku úrazu vlivem porušení provozního řádu či bezpečnostních pokynů, provozovatel
nenese za vzniklý úraz žádnou odpovědnost. Provozovatel nezajišťuje účastníkům programu
úrazové pojištění.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle obchodních podmínek, dále souhlasím s
podmínkami objednání i storna

Kontaktní osoba pro tábor:
Adam Mejstřík - schooltrip.cz
info@schooltrip.cz , tel: +420 724 986 084
www.schooltrip.cz , www.facebook.com/schooltrip.cz/
Organizátor:
Ondřej Nykodým – SCHOOLtrip.cz
Náměstí 5. Května 684/7
500 02 Hradec králové
IČ: 87181568, info@schooltrip.cz, tel: +420 603 443 035

