DDM Vracov ve spolupráci s ŠO Hlinsko a ŠK Kvasaco Vacenovice pořádají:

Právo účasti:
Minulý rok se nám osvědčilo, že tento tábor je pořádán jako
„uzavřený“ pro pozvané děti, které se chtějí naučit po šachové stránce něco nového a užít si
zábavu s kamarády z minulých táborů. Takže budeme oslovovat bývalé účastníky táborů,
případně jejich kamarády a další děti ze šachových kroužků, které vedoucí znají.
Proto tábor není uveden ani na oficiálních stránkách DDM, slibujeme si od toho, že zde
budou jen děti, které tady být chtějí a ne děti které šachy nezajímají a rodiče je zde „odloží“
protože nemají hlídání a jsou pracovně vytížení…
Termín:

2. – 15. 8. 2020
Příjezd neděle 2. 8. 2020 mezi 12.00 – 14.00
Odjezd sobota 15. 8. 2020 odpoledne (předpoklad 14.00 – 15.00 hod.)
Doprava individuální.

Místo:

DDM Vracov, Sokolská 896, 696 42 Vracov
http://www.ddmvracov.cz/

Náplň:
dopoledne šachy, odpoledne koupaliště, sport, hry, soutěže a zábava –
prostě jako vždy ☺, určitě bude táborák a stezka odvahy (v místní oblíbené lokalitě
okolo hřbitova), v ceně také výlet a originální táborové tričko.
Vedoucí a trenéři: sehraný kolektiv ve složení Marek Jendruch, Martin Londin,
Jana Indrová, Vojtěch Říha, Ondřej Novotný
+ šachoví hosté
Zdravotník:

Zdena Říhová

Hlavní vedoucí tábora:

Martin Londin

Strava:

od oběda 2. 8. 2020 do oběda 15. 8. 2020
min. 5x denně + po celý den pití.
možnost bezlepkové, vegetariánské nebo veganské stravy

Cena:

4 500,- Kč/osoba
3 200,- Kč/osoba bez noclehu (formou příměstského tábora)

Přihláška:

nejpozději do 24. 5. 2020 emailem na adresu: ddmvracov@ddmvracov.cz
a v kopii také na adresu hlavního vedoucího: londin@email.cz
Přihláška je platná pouze po zaplacení nevratné zálohy 500,- Kč!!!
Možno samozřejmě uhradit celou cenu tábora jednorázově.

Zálohy:

nevratná záloha ve výši 500 Kč na osobu nejpozději do 24. 5. 2020

Platby:

nejpozději do 26. 6. 2020
Informace k platbě obdržíte od pracovníků DDM Vracov po zaslání
vyplněné přihlášky (stačí řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku
naskenovat a zaslat emailem na adresu: ddmvracov@ddmvracov.cz)

Zákaz veškeré elektroniky!! (mobily, tablety, MP3 a jiné podobné věci)!!!!!! – děti to 14 dní
bez elektroniky určitě vydrží a pokud by rodiče potřebovali informace, zavolají v době
osobního volna nebo večer vedoucím (popř. v nezbytných případech jim děti předáme
k telefonu), rovněž z výchovných důvodů nedoporučujeme návštěvu rodičů!!

V ceně tábora je i originální táborové tričko, proto na přihlášce prosím
uveďte velikost trička!!
Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen, proto zbytečně
s přihláškami neotálejte, protože kdo dřív přijde …
Kontakty:
DDM Vracov, příspěvková organizace
IČ: 49939432
Sokolská 896
696 42 Vracov
Telefon:
+420 518 628 472
Mobil:
+420 723 553 161
E-mail:
ddmvracov@ddmvracov.cz
Hlavní vedoucí:

Martin Londin, 723 689 986, londin@email.cz

