Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol
Rohová 540/4, 165 00 Praha - Suchdol
Tel. +420 220 921 776
info@ddmsuchdol.cz www.ddmsuchdol.cz

Příměstský gymnastický tábor
Termín:
Čas:
Místo konání:

29.6. – 3.7. 2020
8 – 16,30 hod.
Klub DDM, Stehlíkova 928/22, Praha - Suchdol

Každý den se budeme scházet v Klubu DDM, kde bude probíhat od 8 do 9h příchod dětí a
zodpovězení dotazů.
Prosím první den přinést:
- podepsanou bezinfekčnost
- podepsanou přihlášku v případě, že jste ještě neodevzdali
- popřípadně doplatek pokud jste mimopražští
- nahlásit zda bude dítě odcházet samo či s doprovodem
Dopolední program bude v pondělí a v úterý začínat po 9 hod. v gymnastickém sále na ZŠ M.
Alše. Tam můžete v případě pozdních příchodů po vysvědčení děti dovést. Předem prosím
zavolejte lektorům at vám přijdou otevřít. Od středy bude program venku na workoutovém
hřišti v ulici Suchdolská.
Oběd máme zajištěn v místní restauraci V Ráji (dětská porce, pití).
Odpolední program bude věnován pohybovým hrám, netradičním sportům a výtvarce.
Ukončen bude v 16h. Od 16 do 16,30h budou děti samostatně odcházet nebo připravení
k vyzvednutí v Klubu DDM ve Stehlíkově ulici.
Oblečení do tělocvičny a ven, přezůvky (popř. i náhradní oblečení) lze nechávat v Klubu.
S sebou:
- Oblečení do tělocvičny a ven
- Boty na ven (v tělocvičně cvičky nebo bosky)
- Přezůvky do Klubu
- Dostatečně velkou láhev na pití (bude k dispozici voda a šťáva)
- Svačinu
- Kartičku zdravotní pojišťovny (stačí mít u sebe)
Také musím upozornit na dodržování táborového i vnitřního řádu. V případě porušení bude
dítě vyloučeno z příměstského tábora bez nároku na vrácení peněz. Táborový řád bude
k nahlédnutí po celou dobu konání tábora (nebo na webu DDM) a děti se hned v úvodu s ním
seznámí.
Pečlivě si předčtěte přihlášku – a nevyplněné části prosím doplňte (např.: RČ, ZP, kontakt na
chůvu, odcházení, GDPR je podpis zvlášť…)
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, volejte:
Karolína Dudová 737 688 102, Luisa Podařilová (vedoucí u dětí) 722 532 900
Máte-li možnost darovat různé propagační předměty jako odměny, rádi je přijmeme a využijeme na
tomto táboře.

Karolína Dudová - Ved. odd. Sportu a přírodovědy

