DDM, Teplická 344/38, 405 02 Děčín 4, tel. 412 532 403, 604 147 840, www.ddmdecin.eu

Organizační pokyny SOUSTŘEDĚNÍ
a další ustanovení
Cena poukazu: SOU Roudnice v Krkonoších: 30.6. -6.7.2020 (út-po)

3.500,- Kč

Odjezd na SOU:

a) autobusem z Děčína-12,15 z Komenského náměstí (Sraz 12,00 hodin)
b) individuální doprava do: Hotel Eden, Roudnice v Krkonoších 65, Jilemnice, PSČ
514 01, kolem 17,00 hodin

Příjezd ze SOU:

a) autobusem do Děčína 12,30 – 13,00 ke Komenského náměstí
b) individuální doprava – dítě vyzvednout nejpozději v 9,00 hodin

Platba: Závazné přihlášení účastníka soustředění vzniká, až po zaplacení zálohy 1000,-Kč v kanceláři DDM
Teplická nebo Divišova, Děčín 4 nebo celé platby spolu s řádně vyplněnou přihláškou.
ÚČASTNÍK, KTERÝ NEBUDE MÍT DO 15.ČERVNA 2020 ZAPLACEN CELÝ POBYT, NEBUDE
NA TÁBOR PŘIJAT! Standardní termín uhrazení celého pobytu je do konce května 2020.
Beru na vědomí, že jsem své dítě závazně přihlásil na výše uvedený pobyt, v případě
neúčasti je nutno provést odhlášení účastníka písemnou formou na email:
kohoutova@ddmdecin.eu nebo osobně v DDM.
Storno poplatky: odhlášení po 31.5.2020 storno poplatek 1000,- Kč a to i z důvodu nemoci, platí však, pokud
za sebe najdete náhradníka, bude vám vrácena celá uhrazená částka.

Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2020 v kanceláři DDM.
Dokumenty k odevzdání před odjezdem : bezinfekčnost
prohlášení ošetřujícího lékaře
zdravotní(očkovací průkaz)
průkaz pojištěnce nebo jeho kopie
podepsané léky v originální krabičce i s příbalovým letákem
pokud možno vše v jedněch deskách (desky podepsané)
Upozornění: nedoporučujeme dávat dítěti mobilní telefon či další cenné předměty či větší obnos peněz.
Pracovníci SOU nezodpovídají za cennosti ani za žádnou elektroniku dovezenou na SOU.

Soustředění 1.běh : TK Scratch – DVK (Příšerky), MVK (Malí a úžasní), JVK (Quasimodo)
Místo : Horský hotel Eden, Roudnice v Krkonoších 65, 514 01 Jilemnice
Ubytování : ubytování hotelového typu na pokojích
Všechny dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách http://www.ddmdecin.eu/
Denní informace o dění na soustředění včetně fotodokumentace najdete na:
www.letni-soustredeni.webnode.cz
facebook – Soustředění TK Scratch

