Vás srdečně zve na víkendovku

3. – 5. října 2014
Milí rodiče, milé děti ,
zveme Vás na sraz letního tábora pro rodiče s dětmi. Těšit se můžete na víkend plný her s skvělého jídla!
Pro koho? Zváni jsou všechny rodiny, které se zúčastnily letního tábora pro RaD. Víkendovka bude nabídnuta i
rodinám dětí, které chodí do oddílu a nebyly na táboře (ale až o týden později než Vám).
Ubytování: Hodoňovice, Baška 136, 739 01 (chata Salesiánů Dona Bosca). GPS: 49.634385, 18.352619
Spí se ve zděné budově na postelích („turistický tip ubytování“, žádný hotel ☺)
Doprava: Vlastní. Příjezd v pátek mezi 17-18 hod (cca v 19 hod večeře), pak začne společný program.
Co s sebou?
- Spacák, pyžamko, deku, polštářek
- Přezůvky, pláštěnku
- Hrníček (rodiče i svou kávičku a vše co k ní potřebují). Neberte si talíře a příbory – jsou k dispozici.
- Oblečení a obuv dle počasí plus náhradní
Návrat: Dle domluvy (do 12:00 hodin se musí vyklidit budova)
Cena:
-

400,-Kč / dítě (do 14 let včetně)
450,- Kč / dospělý (od 15 let nahoru)

V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně (od páteční večeře do nedělního oběda), pitný režim po celý den,
program a další potřebné věci na uskutečnění skvělé akce ☺
V případě neúčasti na akci účtujeme storno poplatky:
- 30% z celkové ceny s udáním důvodu (př. nemoc, úraz, vážné rodinné důvody,…)
- 50% z celkové ceny bez udání důvodu
Děkujeme za pochopení
Informace, přihlášky a platby:
Kateřina „Kachna“ Hoghová, +420 773 657 933, Katerina.Hoghova@gmail.com
Závazné přihlášky a zálohu 100,- Kč na osobu prosíme odevzdejte do 26. září 2014, děkujeme.
(Při odevzdání přihlášky můžete zaplatit celou cenu pobytu).
Kapacita chaty je omezena na 10-12 rodin s tím, že některé rodinky budou muset sdílet pokoj společně.
Pro velký zájem o akci má prvních 10-12 rodin, které zaplatí celou částku místo jisté.

Přihláška na Podzimního Hejhulu 2014
Přihlašuji rodinu (jméno, mobil): …………………………………………………………………………………………………………
O počtu……………ks dospělých a………… ks dětí na víkend pro rodiče s dětmi v termínu 3. – 5. 10. 2014
V…………………………………..

dne……………………………..

Zaplacená záloha…………………….Kč

Podpis rodiče………………………………………………………

Platbu převzal (vedoucí): ……………………………………………………………..

