Příměstské tábory 2019
Informace a přihláška
Organizátor

ve spolupráci s

Tokaheya s.r.o.
IČO 07141661

Skřítek, z.s.
IČ 22722025

Sadová 1526, 769 01 Holešov
č. ú. 2001450395/2010
www.tokaheya.cz

Koordinátor
Ing. Petr Němčík
• petr@tokaheya.cz
• 605 169 150

Přehled příměstských táborů
Termín

Název

Šéﬁnstruktor

1. - 4. 7.

Ztroskotanci na banánovém ostrově

Petr Němčík

8. - 12. 7.

Tajemství mloka Pepíka

Jan Švanyga

15. - 19. 7.

Až budu veliký, stanu profesorem

Jana Trdlicová

22. - 26. 7.

Ztroskotanci na banánovém ostrově

Petr Němčík

29. 7. - 2. 8.

Velká hra Doktora Q

Petr Němčík

5. - 9. 8.

Až budu veliký, stanu se profesorem

Jana Trdlicová

12. - 16. 8.

Příběhy hraničáře Noloﬁna

Jakub Šneidr

19. - 23. 8.

Mordecai opět na stopě

Markéta Kořistková

26. - 30. 8.

Kletba království Araluenu

Markéta Kořistková

Termín

Příměstský tábor pro předškoláky (3 - 6 let)

Šéﬁnstruktor

19. - 23. 8.

Ve světě živlů

Jakub Šneidr

Místo
Hájenka - zámecký park Holešov

Časový harmonogram dne
8 - 16 hod. (po dohodě lze i jinak)

Věk dětí

7 - 15 let

Cena
1.500 Kč
• Možnost přihlášení dítěte na jeden den - cena 350 Kč
• Cena termínu 1. - 4. 7. 2018 - 1200 Kč
• Cena zahrnuje stravu (denně oběd a dvakrát svačina), celodenní pitný režim, materiál na
program, úrazové pojištění, stálý zdravotnický dohled a lektorné
• Je možné platit bezhotovostně na účet 2001450395/2010 - do poznámky uveďte termín,
jméno a příjmení dítěte nebo v hotovosti v Krámku u Kouzelného stromu (Palackého 544,
Holešov)
• Přihlášku je třeba provést nejpozději do pátku 17. května 2019 - až po uhrazení
poplatku budeme s táborníkem počítat jako s platným účastníkem.

Storno podmínky
Dny před konáním akce

Vrácená částka z celkové ceny v %

0 - 1 den

20

2 - 7 dní

40

8 - 14 dní

70

15 a více

100

Povinné vybavení
Sportovní oblečení, dobré boty, přezůvky, šátek (popř. něco jiného na hlavu), kopie průkazu
pojištěnce.

Program
Program je vyváženou směsí různých aktivit a her. Ty jsou fyzické, tvořivé, logické, zábavné i
odpočinkové. Každý si tedy může přijít na své. Hry a aktivity jsou pečlivě zařazeny do
programu tak, aby byl program vyvážený a smysluplný. Každý tábor je zasazen do určitého
tématu, ve kterém se dané aktivity a hry realizují.

Přihlášky
Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v Krámku u Kouzelného stromu (Palackého 544, Holešov)
každý všední den od 8,00 do 17,00 hod. nebo poslat e-mailem na adresu petr@tokaheya.cz.
Teprve až po uhrazení poplatku můžeme s přihlášeným táborníkem počítat jako s platným
účastníkem. Po uhrazení poplatku vám zašleme potvrzení o platbě a několik dní před akcí vám
šéﬁnstruktor akce zašle konkrétní informace týkající se průběhu příměstského tábora s
přímým kontaktem na sebe.

Příměstské tábory 2019
Přihláška - vybrané termíny označte křížkem
Termín

Příměstský tábor (7 - 15 let)

Šéﬁnstruktor

1. - 4. 7.

Ztroskotanci na banánovém ostrově

Petr Němčík

8. - 12. 7.

Žbluňk do vodního světa

Jan Švanyga

15. - 19. 7.

Až budu veliký, stanu se profesorem

Jana Trdlicová

22. - 26. 7.

Ztroskotanci na banánovém ostrově

Petr Němčík

29. 7. - 2. 8.

Velká hra Doktora Q

Petr Němčík

5. - 9. 8.

Až budu veliký, stanu se profesorem

Jana Trdlicová

12. - 16. 8.

Příběhy hraničáře Noloﬁna

Jakub Šneidr

19. - 23. 8.

Mordecai opět na stopě

Markéta Kořistková

26. - 30. 8.

Kletba království Araluenu

Markéta Kořistková

Termín

Příměstský tábor pro předškoláky (3 - 6 let)

Šéﬁnstruktor

19. - 23. 8.

Ve světě živlů

Jakub Šneidr

Informace o účastníkovi

Informace o zákonném zástupci

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Bydliště

E-mail

Datum narození

Telefon

Zdravotní prohlášení
Užívané léky a jejich dávkování
Speciální požadavky na stravu (diety, omezení, alergie, citlivost apod.)

Prohlášení pro instruktory

GDPR prohlášení a zájem o měsíční newsletter
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně
osobních údajů fyzických osob (GDPR)
Souhlasím s případným zveřejněním fotograﬁí mého dítěte s účelem propagace činnosti
společnosti Tokaheya s.r.o. a Skřítek z.s. (webové stránky, tiskoviny)
Mám zájem o zasílání měsíčního newsletteru společnosti Tokaheya týkající se zajímavých
novinek z činnosti společnosti

Datum

Podpis zákonného zástupce

