Pokyny k příměstským tanečním táborům
- sraz dětí každý den 8:30-8:45 hodin
- program začíná 9:00 hodin na příslušném sále ( děti budou podle věku rozděleny na dvě
skupiny)
- vyzvedávání dětí každý den od 17:00 do 17:30 hodin, po domluvě je možno si Vaše dítě
vyzvednout i později, zůstane v dětském koutku (nutno hlásit předem, 100 Kč/každá
započatá hodina)
První den, prosím přivede dítě zákonný zástupce a nebo osoba, která má písemný
souhlas se zastupováním zákonného zástupce v den nástupu nebo po celou dobu konání
příměstského tábora.
Pokud Vaše dítě nesmí přicházet a odcházet samo (domluvíme při nástupu v pondělí), je
nutné dítě předávat a při odchodu stvrdit podpisem, že jste si Vaše dítě vyzvedli !!!!!!!!!
- v den nástupu je nutné odevzdat: potvrzení od lékaře, prohlášení zákonných zástupců
dítěte (bezinfekčnost) a pokud jste ještě neodevzdali, tak písemnou přihlášku
- každé dítě dostane svou skříňku, kterou bude mít k dispozici po celý týden, klíček od
skříňky bude však odevzdávat na recepci
- děti mají zajištěn pitný režim po celou dobu konání tábora, dále dvě svačiny a oběd
- jídelníček bude připraven v den nástupu, máte-li speciální požadavky (dieta), dejte
prosím včas vědět a my se pokusíme Vám vyhovět
- dále bychom Vás rádi poprosili o pochopení zákazu používání mobilních telefonů,
tabletů. PSP....na sálech a v průběhu výuky, spíše je doporučujeme vůbec nedávat
-upozorňujeme, že za cenné věci neručíme !!!!!
Co sebou:
- legíny, sukně na latinu (dívky), volné kalhoty, tepláky (chlapci), pokud máte, tak taneční
obuv, piškoty, cvičky ( prostě nějakou trochu pružnou obuv), tenisky
- vlastní plastová lahev na pití (nelze nosit na sál sklo), malý ručník
- na páteční představení poprosíme, aby děti byly v černobílém oblečení ( upřesníme )
Závěrečné vystoupení pro rodiče se bude konat v pátek od 16:00 hodin
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na recepci : tel.: 775 76 76 26

