AIKIDO DOMAŽLICE z. s. a AIKIDO KARLÍN
pořádají

letní dětskou školu AIKIDÓ
Termín konání: 8. 08. 2021 – 20. 08. 2021
Místo konání:
Rudolfova Pila, Pec pod Čerchovem
Nástup na LDŠ : neděle 8. 08. 2021 v době 15:00-18:00
Ukončení LDŠ: pátek 20. 08. 2021 v době 11:00-15:00
Již tradiční letní škola aikidó i tento rok nabídne tábor plný zážitků, cvičení a pobytu
v přírodě v samotném „srdci“ Českého lesa pod Čerchovem. Opět proběhne pod vedením
známých, zkušených vedoucích. Tábora se mohou zúčastnit všechny děti od 7 do 17 let.
V rámci programu budou děti absolvovat dopolední cvičení aikidó a poté, se budou věnovat
zdolávání celotáborové hry. Cvičení aikidó není podmínkou.
Tábor nabízí ubytování v chatkách o 4 až 8 dětech. Na LDŠ je nutné si přivézt vlastní
povlečení a polštář nebo spací pytel. Součástí tábora je kompletní sociální vybavení (sprchy
s teplou vodou, WC ), prostorná klubovna, 2 hřiště, menší tělocvična. Stravování je v místě
tábora snídaně, oběd, 2 svačiny a večeře.
Nezapomeňte na základní vybavení jako je sportovní oblečení, kimono, osobní
hygienu, pláštěnku, náhradní obuv, gumovky, plavky, baterku, sluneční brýle a krém na
opalování, repelent. Při předání dítěte prosím nezapomeňte vedoucímu odevzdat prohlášení
o bezinfekčnosti, nástupní list dítěte a dokument GDPR. V rámci zasílaných přihlášek prosím
uveďte velikost trika vašeho dítěte ve formátu Xs, S, M, L, Xl . Letošní situace kolem
pandemie COVID-19 nás opět nutí pořádat tábor pod přísnějšími hygienickými podmínkami
a opatřeními. Při převzetí vašeho dítěte bude nutné předložit negativní test na COVID-19.
Z důvodů opatření rovněž lze předpokládat, že budou tábory kapacitně omezeny. (max. 60
dětí). Je nutné tedy včas podat přihlášky.
Odjezd autobusu z Prahy bude upřesněn na konci června 2021 v dokumentu INFO KARLÍN

Cena pobytu:

6.150,- Kč

Cena za druhé dítě:

5.200,- Kč

V ceně poukazu je zahrnuto stravování ubytování a pojištění. Závaznou přihlášku
prosím zašlete na níže uvedenou adresu (stačí emailem).

115-4284640277/0100 , KB Domažlice, nejpozději do 15. 07. 2021
při platbě uveďte jako var. symbol r.č. dítěte a do zprávy pro příjemce příjmení

Při uhrazení do 15. 06. je cena poukazu 5.500,- Kč
Storno poplatky při zrušení pobytu před nástupem
35 – 22 dní 25 %
21 – 8 dnů 50 %
7 – 4 dny 85 %
méně než 4 dny 100 % z celkové částky za poukaz
možnost nahrazení jiným účastníkem 0 %

Přihlášky a informace:
Tomáš Kubal, Tylova 282, Domažlice 344 01
tel. mob. 608 350 282, e-mail: ldsaikido@seznam.cz, Ldš Aikido

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní školu aikido Rudolfova Pila 8. 08. – 20. 8. 2021
Jméno, příjmení .................................................................
Rodné číslo ........................................
Adresa ................................................................................
............................................................................................
Zákonný zástupce (jméno, příjmení):
Číslo telefonu:
E – mail:
( zde vlepte kopii průkazu pojištěnce)

(zde uveďte jaké léky dítě bere, alergie, atd..)

Souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje dítěte v této přihlášce budou
použity ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. pouze pro potřeby
evidence a v rámci organizace LDŠ

V ................................. dne ...........................podpis......................

