POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. TURNUS S
PLAVÁNÍM SAREZA

Příměstský tábor probíhá od pondělí 2. 8. 2021 do pátku 6. 8. 2021 v době od 7.00
hod do 16.30 hod, v dopoledních a odpoledních hodinách na bazénu Vodní svět!!!
(Čapkárna) nebo ve Sportovní hale SAREZA v Ostravě, dle aktuálního počasí.

Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let.

Sraz dětí je od 7.00 hod do 8.00 hod před vstupem do Sportovní haly
SAREZA na adrese Hrušovská 2953/15, Ostrava - Přívoz. Příjezd rodičů autem je
možný na parkoviště přímo před vstupem do haly.

Vyzvedávání dětí probíhá v čase od 16.00 hod do 16.30 hod před vstupem do
Sportovní haly SAREZA. V případě, že dítě bude odcházet samo, je potřeba písemného
souhlasu zákonného zástupce (viz Čestné prohlášení, které bude zasláno po přihlášení
dítěte).

Při nástupu na tábor je třeba přinést kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.

Děti mají během tábora zajištěn oběd (v restauraci U DZINA), 1x svačinu a pitný
režim. Má-li dítě speciální stravu nebo silnou alergii, budeme rádi, když nás na to
upozorníte. Pokud dítě potřebuje VELMI speciální stravu (dietu), prosíme rodiče, aby
dítěti připravili vlastní stravu.

Děti budou na tábor potřebovat plavky, ručník, mýdlo, koupací čepici - pro děti s
dlouhými vlasy. Používání plaveckých brýlí u začátečníků nedoporučujeme a jejich
používání je na vlastní nebezpečí. Dále pak sportovní oblečení a sportovní obuv vždy s
ohledem na počasí, pokrývku hlavy, šátek, opalovací krém, pláštěnku a vlastní
podepsanou láhev na pití, popř. druhou svačinu.

Nedoporučujeme cennosti a mobilní telefony. Kapesné dle uvážení.

V programu tábora je naplánován jeden celodenní výlet, kdy strava není
zajištěna. Proto žádáme rodiče, aby si děti přinesly vlastní svačinu.

Cena příměstského tábora je 2 500 Kč včetně úrazového pojištění. Platbu je
možné provést bezhotovostně na účet č. 27-2480530287/0100, variabilní symbol - datum
narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD (např. dítě narozené 1. 1. 2003 – VS 20030101),
specifický symbol 1100, popř. platební kartou, čipovou kartou a v hotovosti na recepci
SAREZA hotelu, Čkalovova 6144/18, Ostrava-Poruba.

Termín pro odevzdání závazné přihlášky a úhrady ceny příměstského tábora
je 30. 6. 2021. Přihlášku je možno odevzdat na recepci SAREZA hotelu nebo zaslat
elektronicky na adresu sekretariat@sareza.cz.

Storno podmínky: V případě zrušení účasti na příměstském táboře ze strany
účastníka v termínu do 7 dnů před zahájením II. turnusu příměstského tábora včetně z
jiných než zdravotních důvodů bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny
příměstského tábora uhrazené účastníkem. V případě zrušení tábora ze strany
organizátora (z důvodu nedostatečné kapacity nebo z jiného důvodu) bude účastníkovi
vrácena celá uhrazená částka na bankovní účet uvedený v přihlášce.

Bližší informace budou poskytnuty na tel.: 777 194 492 (paní Monika Klečková)
736 755 069 (paní Sylva Řezáčová)
Ostrava, dne 31. 3. 2021

