Informace k příměstskému táboru
TÝDEN DESKOVÝCH HER
15. – 19. 8. 2016
Organizátor:
Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 75150131
Místo konání:
DDM, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, vchod z Bělehradské ulice
Poplatek:

1.000,- Kč (nelze hradit jednotlivé dny, podmínkou je účast na celý týden)
(cena zahrnuje náklady na materiál, pedagogický dozor, obědy, drobné ceny)

Možnost úhrady:
- bezhotovostně – instrukce k platbě jsou posílány v e-mailu potvrzujícím
přihlášku
- na tábor může přispět i zaměstnavatel nebo odborový svaz (kontaktujte nás)
Termín úhrady:
- úhradu tábora je nutné provést nejdéle do měsíce od podání přihlášky!
- pro příp. individuální termín či fakturaci na zaměstnavatele kontaktujte, prosím,
hlavního vedoucího tábora
Hlavní vedoucí: Jaroslav Černý
tel: 475 210 861, mobil: 777 803 983, email: cerny@ddmul.cz
Začátek programu:

každý den od 8:30 (příchod možný již od 8:00 hodin)

Ukončení programu:

každý den v 15:30 (odchod je možný nejpozději v 16:00 hodin)

Věk dětí:

tábora se mohou zúčastnit pouze děti, které v době jeho konání budou mít
splněnou aspoň 1. třídu ZŠ a zároveň ještě nenastoupily do 6. třídy ZŠ. Výjimku
z tohoto pravidla je nutné konzultovat s hlavním vedoucím tábora.

Časový plán:

Program:

8:00 – 8:30
8:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 15:30
15:30 – 16:00

volný příchod
dopolední program
oběd, polední siesta
odpolední program
odchod domů

v rámci programu se děti seznámí s různými typy stolních her, zahrají si hry
známé i neznámé, absolvují turnaje, bodované hry. Deskové hry v současné
době prožívají novodobý rozmach a v nabídce je tisíce nejrůznějších typů
stolních her. Děti však nebudou pouze sedět na židli, jsou připravené i drobné
hry na protažení a pohybové.

V první den nástupu tábora je nutné odevzdat:
- průkaz pojištěnce dítěte (stačí v kopii)

!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ – věnujte jim zvýšenou pozornost !!!
Upozorňujeme rodiče, že není třeba na tábor nosit různé cennosti a drahé věci.
Nebudeme zodpovídat za příp. ztráty či krádeže neboť tyto cennosti nejsou nutné
k účasti na daném táboře.
U mobilních telefonů nabízíme dětem, že jim telefony po dobu konání programu uschováme.

