Léto kladenských dětí 2019 – Obecné informace
Sportovní areály města Kladna s.r.o., za podpory Statutárního města Kladna, pořádají příměstský
tábor pro děti ve věku od pěti do patnácti let. V roce 2019 se uskuteční 5 turnusů v termínech:

• I. turnus 29. 07. – 02. 08. 2019

• IV. turnus 19. – 23. 08. 2019

• II. turnus 05. – 09. 08. 2019

• V. turnus 26. – 30. 08. 2019

• III. turnus 12. – 16. 08. 2019
Program od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00 hodin. Plánujeme zařadit např. :
•
•

Baseball
Celodenní výlet

•
•

Lanové aktivity
Tenis

•
•

Trampolínový park
Volejbal

Budeme se pohybovat v maximální možné míře na venkovních sportovištích, v případě
nepříznivého počasí máme zajištěny vnitřní prostory v halách SAMK.
Doporučené vybavení:
•
•
•
•
•
•
•

Pohodlné sportovní oblečení a pevnou obuv na venkovní sportování
Pokrývka hlavy
Sportovní obuv na přezutí do haly
Svačina, pití, pláštěnka
Plavky, ručník, (rukávky, kruh)
Větší děti vlastní kolo a helma
Lední brusle – dle možností (možno zapůjčit)

Přihlášky, platební podmínky
•

Cena za LKD turnus 2 200,- Kč / dítě, resp. 2 000,- Kč za každého dalšího sourozence.

•

V ceně je zahrnut program (včetně vstupů, jízdného a trenérů), pedagogický dozor, obědy,
dárky.

•

Pro rezervaci místa je nutné odevzdat řádně vyplněné a podepsané dva dokumenty,
a to Přihlášku a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Oba dokumenty
je možné odeslat na e-mail: lkd@samk.cz nebo odevzdat na pokladnu Aquaparku Kladno.
E-mail o rezervaci místa pro Vaše dítě zašleme po získání těchto dvou dokumentů. V případě,
že Vám informační e-mail nedorazí do 5 pracovních dnů od odevzdání, neprodleně
nás kontaktujte.

•

Teprve po zaplacení celé částky (nebo zálohy) je dítě závazně přihlášeno. Bližší informace
o platbách zašleme e-mailem, případně jsou zveřejněny na webových stránkách.

Kontakty: Milan Maršner – tel. +420 724 583 228, Kristýna Konupková – tel. +420 312 291 425
Internet: www.samk.cz
E-mail: lkd@samk.cz
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