
VODA PLNÁ TAJEMSTVÍ II.

Termín: 17.8. - 21.8.

Místo: Rodinné centrum Mateřídouška

pořádá: Botič o.p.s. jako provozovatel Rodinného centra Mateřídouška a Základní článek hnutí 
Brontosaurus jako pořadatel tábora

cena: 2800,- Kč, zaplaťte prosím do 7 dnů od registrace. Do textu pro příjemce uveďte jméno 
dítěte. v ceně je zahrnuto: dopolední a odpolední svačina, teplý oběd, pitný režim, materiál na 
tvoření. Během června Vám zašleme přihlášku na tábor, kterou je nutné vyplnit a zaslat zpět.

Důležité:
všechny specifika přihlášených dětí (alergie a jiné zdravotní potíže a omezení, ADHD, zvláštnosti 
stravování apod.) uveďte prosím do poznámky při registraci, případně předem konzultujte s 
lektorem. Pokud dítě nebude schopné se účastnit programu (nekonzultované zdravotní potíže, dítě 
je nebezpečné sobě či ostatním, vážně narušuje program, jeho samostatnost neodpovídá věku 
atd.) jeho účast může být během akce ukončena bez nároku na vrácení poplatku.
Nehlaste na tábor mladší děti, než je uvedeno. Pokud tak učiníte, budou děti z akce vyškrtnuté a na 
platbu se budou vztahovat stornopoplatky.

Storno poplatky:
- více než 30 dní před akcí vracíme 2 600,- Kč
- 30 - 15 dní před akcí vracíme 1 400,- Kč
- méně než 15 dní - vracíme pouze za jídlo
- v případě onemocnění se domlouváme individuálně (vždy vracíme za stravu, kterou lze zrušit). 
Pokud se dostanete do situace, kdy Vám storno poplatku náleží, kontaktujte nás, prosím, na mail: 
materidouska@toulcuvdvur.cz

Režim dne:
- rodič, či pověřená osoba každé ráno (v rozmezí 8:00 - 8:30) přivede účastníka tábora. Prosíme, 
nevoďte děti dříve, z organizačních důvodů je nemůžeme převzít.
- odpolední vyzvedávání probíhá mezi 16:00 - 17:00. Děti mohou samostatně odcházet domů 
pouze na základě písemného prohlášení rodičů. 
S sebou
- první den odevzdá rodič kopii kartičky pojištěnce - NE ORIGINÁL (pokud si kopii budete chtít 
odnést, řekněte si o ni na konci tábora)
- každé dítě si přinese vlastní nerozbitný hrneček a přezůvky. Dále budou děti potřebovat vhodnou 
obuv a oblečení na ven, které se může ušpinit. Nutná je pokrývka hlavy, doporučujeme děti ráno 
namazat opalovacím krémem. Doporučujeme také převlečení na výtvarné aktivity (není 
podmínkou). Nedávejte dětem s sebou cenné předměty ani telefony, neručíme za ně!
- používání mobilních telefonů během tábora není dovoleno. V případě nutnosti mít telefon 
sebou, je možné telefon bezpečně uložit a večer opět vydat.
V případě dotazů Vám rádi odpovíme, neváhejte nás kontaktovat!

Kontakty:
mail: materidouska@toulcuvdvur.cz 
mobil: 775 742 999

Těšíme se na Vás!

MÍSTO SETKÁNÍ


