Organizačné pokyny k táboru Leto(m) na konskom chrbte 2019

Teší nás, že máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do nášho tábora „Leto(m) na konskom chrbte“. Zároveň
Vám zasielame organizačné pokyny k táboru.
Príchod do tábora je vždy v nedeľu od 9,00 – do 11,00 hod. Tábor začína obedom. Odchod je vždy
nasledujúcu sobotu po raňajkách t. j. od 9,00 – 10.00 hod.
Cena detského tábora je 170,- €. Ak bude záloha 40,00 € zaplatená, je Vaša rezervácia záväzná pre
obe strany. Číslo účtu na zaplatenie zálohy Vám bude zaslané v emaily, ktorým Vám potvrdíme
prijatie prihlášky. Záloha je nevratná. Doplatok za tábor v sume 130,- € sa platí v hotovosti pri
príchode na recepcii hotela.
Pri príchode rodičia podpisujú prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia a informovaný súhlas, že môžu
jazdiť na koni.
Na našej stránke www.slnecnymajer.sk v sekcii akcie je uvedené čo si majú deti doniesť, veci ktoré sú
tam uvedené podľa našich skúseností. Je na Vašom uvážení čo mu na tábor zabalíte. Nutné sú :
- prilba ( ak má tak jazdecká), ak nie môže byť aj cyklistická
-pevná obuv
-plavky
-gumové čižmy
Veci si musia doniesť v dostatočnom množstve.
Ďalej je potrebné doniesť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a kartičku poistenca,
môže byť aj kópia.
Vaše dieťa má u nás zabezpečenú stravu a pitný režim, takže nie je nutné dávať mu veľa sladkostí
a iných potravín.
Neodporúčame dávať deťom drahé veci /smartfóny, notebooky, zlaté šperky a pod./
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v pravidlách tábora je celý deň bez telefónu, v určitú vyhradenú
hodinu ho budú mať k dispozícií, inak za nich zodpovedajú animátorky.
Neodporúčame návštevy Vaších deti z dôvodu že ostatným je potom ľúto a hlavne menšie deti sú
potom smutné. Animátorky sa o deti postarajú aby boli aj v psychickej pohode.
Veríme, že Vaše dieťa bude u nás spokojné a odnesie si z tábora príjemné zážitky.
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