INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JUKLÍK 2019
Juklík již několik let pořádá oblíbené Příměstské tábory pro děti od 3,5 do 10 let.
Hlavním garantem každého turnusu je vždy instruktorka z Juklíku. Vašim dětem připravujeme pestrý,
celodenní program se zaměřením na plavání, sportovní aktivity a výtvarné činnosti. U menších dětí
myslíme v průběhu dne i na odpočinek.
Na Příměstské tábory se vždy připravujeme s velkou pečlivostí.
Chceme, aby si děti léto v Juklíku opravdu užily a měly spoustu nových zážitků!

Organizační informace:
• přihlášky na recepci Juklíku osobně nebo telefonicky – 251 610 441
• lze uhradit platební kartou nebo v hotovosti na recepci v Juklíku
• příchod každý den 8.00 – 8.30 hod, ukončení v 17.00 hod
• v úterý je pro děti připraveno kino od 17-18:45, ze čtvrtka na pátek se v Juklíku spí
• garantem Příměstských táborů je Ivana Barešová – 604 275 297 ivana@juklik.cz
• mobilní telefon v průběhu akce (červenec + srpen) na instruktorky – 777 881 689
Cena:
4 400 Kč sourozenec sleva 400 Kč, účast na dvou bězích sleva 400 Kč
V ceně je zahrnuto stravování 3x denně, celodenní pitný režim, základní úrazové pojištění,
odborný dozor, výdaje na program a odměny, plavecký výcvik.

Termíny:
15.7.-19.7. 22.7.-26.7. 29.7.-2.8. 5.8.-9.8. 12.8.-16.8.
Co zabalit do Juklíku:
Oblečení do přírody, věci na plavání (plavky, osuška 2x, můžete přibalit i čepičku a plavecké brýle),
hygienické potřeby, přezůvky, láhev na pití, oblečení na výtvarné řádění. Na přespání ze čtvrtka na pátek
karimatku, spacák a pyžamo. Přibalená oblíbená hračka určitě potěší. Každé dítě bude mít svoji skříňku
na oblečení po celou dobu tábora.
Při zahájení akce bude zapotřebí odevzdat:
• písemné prohlášení rodičů (získáte na recepci nebo na webových stránkách)
• kopii kartičky zdravotní pojišťovny
Nutné formality, které musíme dát na vědomí:
• doporučujeme osobní věci viditelně podepsat nebo označit
• neručíme za ztrátu věcí
• v případě hrubého porušení řádu Příměstského tábora si vyhrazujeme právo vyloučit dítě z akce
a rodič (zákonný zástupce) je povinen bezodkladně dítě odvézt
• rodič se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
• po dobu Příměstského tábora se pořizují obrazové záznamy, které pořadatel může zveřejnit
pro reportážní a propagační účely související s činností společnosti Baby Clubu Juklík

Storno podmínky:
Akci lze stornovat osobně nebo doporučeným dopisem.

Storno podmínky – 14 dní před zahájením Příměstského tábora se vrací 100 %.
Poté bez nároku na vrácení peněz. Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů.

Na vaše děti a Příměstský tábor se všichni moc těšíme!
Sportovní klub Juklík, tel.: 251 610 441, babyclub@juklik.cz

