Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Vás srdečně zve

na prázdninovou akci pro rodiče s dětmi

Indiánské léto III
Vydejte se s námi Indiánskou stezkou. Každý den od svítání do západu slunce bude nabízet něco nového. Budeme poznávat
přírodu a učit se lesní moudrosti, zpívat u ohně. Společně s bojovníky kmene budeme rozvíjet moudrost, statečnost, dovednost a
sílu pod vedením zkušeného náčelníka.
Připravili jsme pro vás hry a aktivity spojené s indiánskými příběhy a lesní moudrostí. Čekají vás chvíle strávené
s koňmi, spousty her, legrace, tvořivé dílničky, výpravy, večery v tee-pee s vyprávěním příběhů a s bubnováním.
Získáte nové dovednosti a znalosti při poznávání přírody, hodinách koňovědy a jezdeckých lekcích.
Termín: pátek 27.7. – neděle 5. 8. 2012
Určeno pro rodiče s dětmi od 3 let
Místo konání:

Prázdninové středisko ekologické výchovy Vápno,
malá zemědělská usedlost a tábořiště na Liberecku v obci Vápno č.p. 40, 463 48 Všelibice,
mobilní číslo na Vápno: 774 274 983 – platí pouze o prázdninách
Začínáme: v pátek 27.7. - sraz je na dvorku usedlosti pod lípou mezi 14 až 16 hodinou, pokud nelze náš
časový požadavek dodržet, oznamte nám to prosím předem
Končíme:
v neděli 5.8. po obědě ve 14 hodin
Doprava:
individuální: Praha – Mnichovo Hradiště (bus, vlak), dále místní linka z Mnichova Hradiště
náměstí, směr Hrubý Lesnov
Ubytování: v podsadových stanech, k dispozici – kuchyně, výtvarná dílna, klubovna, venkovní zastřešená
jídelna, společenské tee-pee, venkovní i vnitřní sprchy
Stravování: plná penze - praxí prověřená kuchyně, možnost domluvy speciálního stravovacího režimu
Doporučená výbava: viz instrukce v samostatném souboru
Upozornění: je nutné si s sebou vzít ekologicky šetrné prostředky osobní hygieny (viz instrukce).
Platba: členský příspěvek pro účastníka pobytu:
dospělák, 1 hod/den jízdy na koni .…………………………... 6.800,- Kč
děti od 12 let , 0,5 hod/den jízdy na koni .…………...…......... 5.100,-Kč
děti od 8 let do 12 let , 0,5 hod/den jízdy na koni …………… 4.900,-Kč
děti do 8 let, 0,5 hod/den jízdy na koni ……………................. 4.700,- Kč
číslo účtu: 191808730/0300, VS: číslo přihlášky, KS: 308, SS: 501 účastníci do 26 let
SS: 518 účastníci nad 26 let
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka (bez háčků a čárek)
Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30. 4. 2012 (tzn. do 30. 4. 2012 platba připsána na účet SRAZu).
Přijetí platby potvrdíme osobně, popř. SMS nebo e-mailem. Pokud suma není uhrazena do daného termínu, je
Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. V případě, že máte problém s dodržením termínu, včas nás kontaktujte,
domluvíme se na řešení.
Doporučujeme si sjednat úrazové pojištění. Úrazové pojištění si sjednává účastník sám, není zahrnuto v ceně.
Nový účastník se stává na jeden rok členem našeho sdružení
(více o našem sdružení na www.sdruzenisraz.cz).
Každý účastník musí používat vlastní jezdeckou helmu, novým členům zapůjčíme.
STORNO POPLATKY: v případě neúčasti účtujeme storno poplatek ve výši:
50% z ceny při odhlášení od 21 do 14 dnů před začátkem pobytu
80% z ceny při odhlášení do 13 dnů před začátkem pobytu
V případě nemoci potvrzené lékařem nebo odhlášení nejméně 22 dnů před termínem zahájení pobytu účtujeme pouze 10% manipulační
storno poplatek.
Na setkání s vámi se těší za realizační tým: Majka Dvořáčková, Honza Síbek, Lucka a Eliška Dvořáčková

Kontakt: tel: 604 219 987 platí pouze ve školním roce
tel: 774 274 983 platí pouze o prázdninách
e-mail: kone@toulcuvdvur.cz, www.sdruzenisraz.cz

