Informace a smluvní podmínky
Plavecké soustředění
Termín: 19.-23.8.2019
Juklík opět pořádá oblíbené týdenní plavecké soustředění pro zkušené plavce ve věku 6-12 let.
Vaše děti mají možnost se zdokonalit v plaveckých způsobech. Zahrají si softball a novinkou letošního
soustředění je všesportovní příprava.
Účastníky rozdělíme do tří skupin po šesti a po celý den se skupiny postupně zúčastní všech aktivit.
Soustředění organizujeme pro plavce a zdatné sportovce.
Organizační informace:
• přihlášky na recepci v Juklíku osobně nebo telefonicky – 251 610 441
•

lze uhradit platební kartou nebo hotovostí na recepci v Juklíku

•

příchod každý den 8.00 – 8:30 hod., ukončení 17.00 hod

•

z čtvrtka na pátek děti spí v Juklíku

•

garantem soustředění je Ivana Barešová – 604 275 297 ivana@juklik.cz

•

mobilní telefon v průběhu akce na instruktorky – 777 881 689

Cena: 4 400 Kč
Cena zahrnuje stravování 3 x denně, celodenní pitný režim, základní úrazové pojištění, odborný dozor,
výdaje na program, odměny, vybavení na hry, sportovní výcvik.
Co s sebou
Oblečení na sportovní hry ven i do tělocvičny, švihadlo, věci na plavání, hygienické potřeby
(ručník 2x, plavecká čepička doporučená, brejličky do vody), přezůvky, láhev na pití.
Na přespání karimatku a spacák, hygienické potřeby.
Při zahájení akce je třeba odevzdat:
• písemné prohlášení rodičů
• kopii kartičky zdravotního pojištění
Nutné formality, které musíme také dát na vědomí:
• neručíme za ztrátu věcí.
• v případě hrubého porušení řádu tábora si vedení akce vyhrazuje právo vyloučit dítě z akce a rodič
(zákonný zástupce) je pak povinen bezodkladně dítě odvézt.
• rodič (zákonný zástupce) se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti.
• po dobu soustředění se pořizují obrazové záznamy, které pořadatel může zveřejnit pro reportážní
a propagační účely související s činností společnosti Baby club Juklík
Storno podmínky:
poukaz na akci lze stornovat osobně nebo písemně doporučeným dopisem.
14 dní před zahájením Soustředění se vrací 100 %.
Poté bez nároku na vrácení peněz. Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů.
Juklík, U Jezera 2031
155 00 Praha 5, Stodůlky
Tel.: 251 610 441
E-mail: babyclub@juklik.cz

