PODMÍNKY ÚČASTI – SPORT SPORTÁBOR 2019
Nevíte co o jarních prázdninách s dětmi?
Máme pro Vás řešení!!!
Svěřte je nám a my se o ně postaráme, připravíme pro ně týden plný zážitků, překvapení, nových
kamarádů a mnoho dalšího. Po celý den navíc bude pro děti zajištěna strava a na starost je budou mít
lektoři, které dobře znáte.

termín:

11. – 15. 3. 2019

organizátor:

Aerobik studio Orel Dobříš, 28.října, 263 01 Dobříš

strava:

3x denně (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
včetně pitného režimu

program:

-pro děti připraven vždy od 8:00hod. do 16:00hod.
-5 dnů zábavy, sportu a pobytu v přírodě, soutěže na hřišti i v tělocvičně
-předposlední den- táborák v orlovně

podmínky:

-děti můžete předat ráno od 7:30hod. do 8:00hod.
-vyzvednutí dětí pondělí – středa od 16:00hod. do 16:30hod.
-čtvrtek vyzvednutí dětí v 19:00hod. nebo přespání
-pátek vyzvednutí dětí v 15:00hod.

cena SPORTÁBORA:

2.200 Kč

zahrnuje:

- stravu 3x denně včetně pitného režimu
- program pro děti po celý den
- profesionální lektory
- celodenní výlet

storno poplatek:

storno poplatek ve výši 300,-Kč je účtován za organizační náklady

kontakt:

Denisa Havlíčková
tel.: 731 619 667
e-mail: deni.havlickova@seznam.cz

přihlášení:

Na recepci ASOD - POUZE s vyplněnou přihláškou a se zálohou
v hotovosti (1.000 Kč/dítě) nejpozději do 15. 2. 2019, případně do
naplnění kapacity tábora.

doplatek:

Zbývající částku (1.200 Kč/dítě) lze uhradit na recepci do pátku 8. 3. 2019.

Na základě přihlášky a zálohové platby obdržíte na e-mail nejpozději 14 dní před zahájením akce podrobné
pokyny a celotýdenní harmonogram programu.
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