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INFORMACE PRO RODIČE A MALÉ TÁBORNÍKY
CESTA ZA MODRÝM SNEM ANEB VZHŮRU NA PALUBU!
TÁBOR U MOŘE: sobota 15. června – sobota 22. června 2019
KONTAKTY
webové stránky:
email:
místo konání:
telefon pro bližší informace:

www.clovicekbrno.cz
clovicek.brno@atlas.cz
Apartmány Lola, letovisko Rogoznica, Chorvatsko
+420 724 063 116

Milí rodiče a děti,
letos vám přinášíme novinku, pobyt u moře  Tábor je určen všem dětem, které mají rády
slunění, koupání v moři a zábavu ve vodě i na pláži.
Přímořský areál jsme pečlivě vybírali s ohledem na potřeby dětského tábora. Apartmánový dům
Lola splňuje všechny předpoklady. Jednotlivé apartmány jsou prostorné a jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením.
Tábor je umístěn v klidné lokalitě přímořského areálu (maximální bezpečnost a kontrola dětí).
Vzdálenost z Prahy je cca 900 km, přibližná doba cesty je 9 hodin.
Nicméně protože se jedná o novou akci, vyhrazujeme si plné právo výběru jednotlivých
účastníků pobytu.
Kapacita tábora je 30 dětí, včetně dětí se zdravotním znevýhodněním.
Pro zajištění ubytovacích služeb jsme vybrali CK ADRIA DATABANKA, s. r.o. (kontakt: Panská 2,
602 00 Brno; adria@adriadatabanka.com, www.adriadatabanka.com, tel.: 00420 542 215 267)
TERMÍNY A ČASY, PŘÍJEZD A ODJEZD
Doprava je zajištěna moderním autobusem (klimatizace, wi-fi, video, tmavá okna).
Odjezd na tábor proběhne v pátek 14. června ve večerních hodinách (cca 18 – 19h) od
Janáčkova divadla v Brně (ulice Rooseveltova).
Příjezd proběhne v neděli v ranních hodinách rovněž k Janáčkovu divadlu v Brně.
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PLATBA ZA POBYT
Cena pobytu činí: 7. 500,- Kč (pro nečleny spolku) / 6.500,- Kč (pro členy spolku, popř.
sourozence – všechny)
V ceně je zahrnuta: doprava, ubytování, celodenní plnohodnotná chutná česká strava včetně
pitného režimu; výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, příprava a realizace
programu, vedoucí a další pedagogický dozor, zdravotníci, cestovní pojištění, pojištění CK,
vstupy, doprava na výlet, apod.
Cena tábora nezahrnuje: jídlo a pití do autobusu na cestu do Chorvatska a zpět.
Platba za pobyt zahrnuje zálohu a doplatek.
Nevratná záloha činí 3.500,- Kč/účastník a je nutné ji uhradit do 28. března 2019 převodem na
účet: 2058281369/0800, (variabilní symbol: 512019, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a
příjmení dítěte).
Doplatek bude nutné uhradit do 28. května 2019.
Pokud úhradu platí zaměstnavatel, sdělte prosím, kdo platbu provedl (název firmy), případně
Vám na požádání vystavíme fakturu provozovatele.
Podmínka stornovacích poplatků:
V případě, že dítě nenastoupení na tábor bez vážného důvodu vzniká storno ve výši 100%
částky. Stornopoplatek se vás netýká, pokud za sebe najdete náhradu.
V případě, že se odhlásíte do konce března a uhradíte zálohu, vrátíme vám ji bez storno
poplatků v plné výši.
 Storno poplatky:
60 – 42 dní před nástupem

20 % předpokládané ceny

41 – 25 dní před nástupem

30 % předpokládané ceny

24 – 18 dní před nástupem

40 % předpokládané ceny

17 – 12 dní před nástupem

50 % předpokládané ceny

11 – 0 dní před nástupem

100 % předpokládané ceny

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Ubytování je zajištěno v apartmánovém domu. Apartmány jsou kapacitně obsazeny 3 – 6
účastníky vždy v dostatečném počtu dospělých k dětem. Každý apartmán je vybavený: vlastním
sociálním zařízením, jídelním koutem (včetně nádobí), ledničkou, obývacím koutem, TV, WI-FI,
balkonem nebo terasou k posezení a slunečníkem.
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Strava je zajištěna českým kuchařem v plné penzi včetně dostatečného pitného režimu!
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Pokud vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné zdravotní omezení, prosím sdělte tuto
skutečnost v přihlášce.
Na pobytu bude s námi přítomen zkušený zdravotník, který bude dbát (stejně jako my) na naše
zdraví a bezpečnost tak, abychom si akci co nejvíce užili 
POJIŠTĚNÍ
Všichni účastníci jsou v průběhu tábora pojištěni. Další informace budeme sdělovat přihlášeným
účastníkům.
PROGRAM
Pro děti mají naši vedoucí připraven program obdobně, jako je tomu zvykem na táborech
tuzemských. Vzhledem k umístění tábora, je možno pro hry využít přímo okolí apartmánového
domu a blízké okolí.

DALŠÍ INFORMACE
Jakmile obdržíme vaši přihlášku s posudkem od lékaře, přijetí přihlášky vám obratem
potvrdíme a zařadíme vaše dítě/děti do pořadníku účastníků tábora.
Po uzavření termínu přihlášek, tj. 31. 3. 2019, budeme všem přihlášeným zasílat k radosti
podrobné informace a další formuláře k vyplnění (bohužel k neradosti, ale potřebnosti).
KONTAKT
Může se stát, že dojde k nějaké změně, budete mít speciální přání, dotaz, v tomto případě se
vám jistě budou hodit naše kontakty. Nejjednodušší, nejefektivnější a nejrychlejší je komunikace
elektronickou cestou: jana.kurfurstova@post.cz , popř. clovicek.brno@atlas.cz . Je to jednodušší
než telefonicky, jsme v plném pracovním zápřahu, a tak se může stát, že se během dne
nedovoláte.
Těšíme se s vámi na viděnou!
Za celý tým vedoucích
Jana Kurfürstová, hlavní vedoucí tábora

