Pokyny k příměstským táborům na Kačině
Místo konání:
Zámek Kačina – Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Harmonogram:
7:45 – 8:30
8:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 16:30
16:30 – 17:00

Příchod dětí
Dopolední program včetně svačiny
Oběd a polední klid
Odpolední program včetně svačiny
Odchod dětí

Cena zahrnuje:
-

Celodenní program pro děti
Stravování (dopolední a odpolední svačina, oběd)
Pitný režim
Potřebné pracovní a sportovní pomůcky, výlety, vstupné, materiály k výrobě
(u tématu – „NERF bitvy“ je potřeba mít vlastní Nerf zbraň a 30 vlastních nábojů)

Plánovaný program:
- V rámci turnusů jsou vypsány různá témata pro holky i kluky
- Využíváme sportovní, hudební, výtvarné i naučné aktivity a zázemí zámku
- Většina aktivit probíhá venku, je-li přijatelné počasí
- Polední klid může být aktivní, pouze bez fyzické námahy
- Hry jsou týmové i individuální
- O děti se starají zkušení vedoucí a instruktoři
- Program přizpůsobujeme zájmu dětí a počasí v daný den
- Většina témat obsahuje výlet
S sebou: batůžek, vlastní podepsanou lahvičku na pití, čepici/kšiltovku, v případě potřeby krém na opalování.

Zrušení:
Tábory lze zrušit do 31.5.2022, po tomto termínu se vrácená částka liší.
• Při zrušení pobytu dítěte do konce května, se vrací 100% z ceny *.
• Při zrušení pobytu dítěte po 31.5.2022 a zároveň více než 5 týdnů před začátkem tábora, vrací se 60% z ceny *.
• Při zrušení pobytu dítěte více než 2 týdny před začátkem tábora, vrací se jen 30% z ceny *.
• Po těchto termínech se vrací 0% z ceny - pouze individuální dohody (náhrada účastníka, kterého si sami seženete stejný věk, pohlaví atd., aby bylo zastupitelné v oddíle, jako odhlášené dítě).
* vážné skryté nemoci apod. Nikoliv úrazy, nachlazení atd.
Na jakékoliv otázky rádi odpovíme na e-mailu taborynakacine@centrum.cz
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
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