LETNÍ TÁBOR MAŽORETEK REBELEK - ZÁTIŠÍ BIKIN
Chřibská 23. 8. - 28. 8. 2020
Informace o příjezdu a odjezdu z LT:
Příjezd do rekreačního střediska „U JASANU“ je v neděli 23. srpna 2020 ve 12.00 hodin.
Sraz účastníků je na horním parkovišti Albert hypermarket v 10.00 hodin. Přistavení
autobusu v 10.30 hodin. Odjezd v 11.00 hodin.
Adresa:
Rekreační středisko „U JASANU“
Krásné Pole 22
407 44, Chřibská
Při předání dítěte:
Připravte si prosím podepsanou 1. bezinfekčnost, 2. potvrzení od lékaře – nesmí být starší
2 let a lze použít v případě, že se zdravotní stav dítěte v době platnosti nezměnil, 3.
průkaz pojištěnce, 4. očkovací průkaz a popř. 5. podepsané léky, které dítě užívá.
VŠECHNY TYTO VĚCI DEJTE, PROSÍM, DO JEDNOHO OBALU SE JMÉNEM
DÍTĚTE, V PŘÍPADĚ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ PŘIDEJTE PŘESNÝ A ČITELNÝ POPIS
DÁVKOVÁNÍ. Tyto věci si od vás přebere zdravotník LT. Bez výše uvedené dokumentace
nelze dítě přijmout na soustředění.
Odjezd z rekreačního střediska je v pátek 28. srpna 2020 v 10.00 hodin. Příjezd na horní
parkoviště Albert hypermarket je cca v 11.00 hodin. Zde proběhne předání dětí.
Kontakt na hlavní vedoucí soustředění, který platí i v průběhu letního soustředění:
720 949 746 – Adéla Ženíšková
Telefon neslouží k soukromým hovorům rodič/dítě, je určen k uskutečnění služebních a
organizačních hovorů a pohotovostním potřebám. Informace o dítěti vám rádi podáme, i tak
prosíme o volání v nejnutnějších případech. Při telefonování se nemůžeme plně věnovat
svým svěřencům při činnostech a programu. Děkujeme za pochopení.
Doplatek za tábor:
Žádám všechny zákonné zástupce dětí, kteří ještě neuhradili doplatek za tábor, aby tak
učinili dle instrukcí na přihlášce. Platbu lze provést na účet DDM Děčín: 20232431/0100
nebo v hotovosti ve střediscích DDM Děčín.
U platby převodem je nutné uvést variabilní symbol, do zprávy pro příjemce prosím
uveďte jméno účastníka tábora.
V červenci a srpnu 2020 je kancelář DDM Divišova z důvodu čerpání řádných dovolených, a
konání akcí uzavřena. V tomto období můžete využít provozní dobu kanceláře DDM
Teplická, viz stránky DDM Děčín (www.ddmdecin.eu).

