Rekreační středisko Radíkov
- Chata Pod věží

772 00 Olomouc
Mobil: 00420 736 209 252
e-mail: rezervace@chataradikov.cz
web: www.chataradikov.cz

Rekreační středisko Chata pod Věží pořádá

„ Letní Tábor v ZOO 2017 “.
Z důvodu velkého zájmu dětí setkávat se ze zvířaty a poznávat je jsme se rozhodli uspořádat 2.
ročník tábora v Zoo Olomouc. Vyplněnou přihlášku (příloha č. 1) doručte na adresu Rekreační
středisko Chata pod Věží, Na Pevnůstce 184/32, Olomouc – Radíkov, PSČ 772 00 nebo na email:
rezervace@chataradikov.cz do 15.6.2017.
Prosíme Vás, o dodržení tohoto termínu, počet účastníků na jednom turnusu je omezen na 30.
Cenu tábora 3. 900,- Kč uhraďte do 15. 6. 2017. Dítě je závazně přihlášené dnem úhrady ceny
tábora.
Dále nám dovolte, abychom Vás podrobně seznámili s tím, co budou děti na táboře potřebovat:
Věci povinné:
v den nástupu nutno odevzdat:
1. list účastníka, souhlas s poskytnutím informací lékaře o ošetření, léčbě a hospitalizaci(příloha č.2-3)
2. průkaz pojištěnce (nebo kopii)
3. očkovací průkaz (nebo kopii) k nahlédnutí
4. předložit doklad o zaplacení tábora - pouze k nahlédnutí
5. pravidelné léky
Dále s sebou: - pláštěnka(ne deštník!), gumáky
-přezůvky, sandály, sportovní obuv
-malý batůžek (k vodě, na výlety)
-plastová láhev(max.0,5L )
-plavky, osuška, neplavci-nafukovací křidélka nebo nafukovací kolo -povinně
-pokrývku hlavy(šátek nebo kšiltovka)
-kapesníky, pyžamo
-spodní prádlo, punčocháče
-trička krátký i dlouhý rukáv (raději barevná)
-2 teplákové soupravy
-tepláky(dlouhé kalhoty,elasťáky)
-svetr, šusťáková bunda nebo celá souprava
-mýdlo v pevné krabičce, zubní kartáček, pasta, žínka
-hřeben, opalovací krém, sluneční brýle, toaletní papír-1 ks
-psací potřeby, bloček (sešit)
Věci doporučené : -stolní hry (karty, pexeso )
-dopisní papír, obálky se známkami
-kapesné v peněžence
-hudební nástroj
-maska na karneval
-repelent
Tento podrobný seznam věcí poslouží hlavně dětem, které jedou na takovou akci poprvé.

„Letní tábor v ZOO Olomouc 2017“
Provozovatel tábora: Rekreační středisko Radíkov – Chata Pod věží, Roman Frank, Na Pevnůstce
184/32, Olomouc - Radíkov,772 00, mob: 736209252, IČ:74510207
1.TURNUS : 2.7-8.7.2017 (max.30 dětí)
2.TURNUS :20.8-26.8.2017(max.30 dětí)
Všechny turnusy začínají v neděli individuálním příjezdem účastníků do 12ti hodin a končí v sobotu
individuálním odjezdem do 11ti hodin.Děti si převezme vedoucí tábora na zahrádce před restaurací.
Místo konání : Radíkov u Olomouce, autem ze Svatého Kopečka vlevo do Radíkova. Chata Pod věží se
nachází cca 400 m nad Radíkovem u TV věže. Možnost parkování.
Věková hranice: 7 - 15 let
Cena : 3 900,- Kč na osobu
Způsob úhrady: složenkou typu C (dostanete na poště) nebo hotově v chatě Pod věží nebo
Možno vystavit i fakturu pro zaměstnavatele.
!!VS = rodné číslo dítěte!!
Termín úhrady: do 15.6.2017. Dítě je závazně přihlášené dnem úhrady ceny tábora.
Cena tábora zahrnuje: - ubytování ve 4-5lůžkových pokojích
- stravování 5x denně, pitný režim
Program : Je připraven pestrý program v podobě povídání o zvířatech, komentované krmení(vč.žiraf),
kontakt s vybranými druhy zvířat a zároveň se dozví i mnoho zajímavého z ochrany přírody.Doplňkový
program mimo zoo ( diskotéka, soutěže, táborák, koupání, kánoe, výlet na lanáček, hry, projížďky
v kočáře s koňmi aj. )
Stornovací poplatek: 1. 700,- Kč – ( tzn. v případě neúčasti na táboře bude úhrada vrácena po
ukončení a vyúčtování tábora bez tohoto poplatku)
Stornovací poplatek se nevztahuje na nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci lékařem řádně doložené.
Upozornění:Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem ke krátké době tábora
považujeme návštěvy dětí v průběhu tábora za nevhodné.Zároveň trváme na zákazu používání
mobilních telefonů.V případě potřeby lze vše vyřídit s hlavním vedoucím tábora.
Níže uvedenou přihlášku doručte do Rekreačního střediska Radíkov do 15.6.2017
Bližší informace na požádání podá Roman Frank tel. 736209252, rezervace@chataradikov.cz

