Vážení rodiče,
jsme potěšeni, že jste se rozhodli Vaše dítě přihlásit na náš kemp. Ráda bych Vás seznámila s bližšími informacemi k Vámi
zvolenému turnusu.
VI. TURNUS
Termín: po 12.8. - pá 16.8.2019
Místo: Areál TJ Ruzyně, ul. Ztracená, Praha 6
lze využít parkoviště viz mapa
Prezence: pondělí 12.8.2019 8:15-8:45
Slavnostní zahájení pro rodiče a účastníky:
pondělí 12.8.2019, 9:00
Ukázkový trénink pro rodiče:
pátek 16.8.2019, 14:30
Slavnostní zakončení pro rodiče a účastníky:
pátek 16.8.2019, 16:00
PŘÍCHODY: každý den 8:30-8:45
ODCHODY: každý den 15:45-16:00
Prosím o respektování uvedených časů.
Prezence probíhá přímo v areálu, budete zde nasměrováni. Začnete zápisem u zdravotnice, kde předáte všechny dokumenty
potřebné ke kempu, případně odevzdáte léky. Následně si najdete Vašeho trenéra, seznámíte se a vyzvednete si Váš balíček.
Po zapsání máte prostor k prohlídce areálu a můžete si věci vybalit v šatnách.
Budeme rádi, pokud zůstanete na slavnostní zahájení, kde Vám představíme všechny členy týmu, který se bude starat o Vaše
děti. Dozvíte se zde i podrobnější informace k příchodům a odchodům a závěrečnému dni.
Jste rovněž zváni na poslední tréninkovou jednotku, která se bude konat v pátek odpoledne. Po ní proběhne slavnostní
ukončení kempu. Děti obdrží fotky, kartičky a pamětní listy. V pátek si na Vás trenéři vyhradí čas, pro zájemce proběhnou
konzultace, kde si společně s Vašimi dětmi shrnete uplynulý kemp.
Při příchodu a odchodu je nutné se nahlásit trenérovi, ke kterému je dítě zařazeno, případně jeho zástupci.
Prosíme o důsledné dodržování.
Omluvy na jednotlivé dny hlaste, prosím, písemnou formou – tedy SMS nebo email koordinátorce kempu.
Následuje několik doporučení:
• Zkontrolujte expiraci léků, které budete nechávat na kempu. Léky nesmí být prošlé a datum expirace musí být čitelné.
• Zkontrolujte platnost kartičky zdravotní pojišťovny.
• Mobilní telefony, herní konzole, tablety a jiné dražší věci dětem nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Zda je Vašemu
dítěti ponecháte, je na Vašem uvážení, za tyto věci a jejich poškození či ztrátu neneseme odpovědnost a nebudeme se
o ně starat.
• Děti mají zajištěný pitný režim po celý den, oběd a dvě svačiny. Nedoporučujeme s sebou nosit sladkosti.
Veškeré dění na kempu můžete každý večer sledovat na www.facebook.com/FKDuklaPrahaMladez či webu
https://fkdukla.cz/kempy.asp v sekci Fotogalerie.

Těším se na viděnou na kempu.
Se sportovním pozdravem
Maruška HAVLASOVÁ
koordinátorka Duklakempů

