SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
2018/2/21

VYŘIZUJE/LINKA
Koudelková

PROSTĚJOV
21.02.2018

PIRÁTI – PROPOZICE AKCE
Pořadatel:

Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4, 796 01 PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz, podatelna@sportcentrumddm.cz

Hlavní vedoucí:

Bc. Martina Koudelková, mkoudelkova@sportcentrumddm.cz
Mobil: +420 602 845 113, 730 805 144

Datum konání:

1. turnus: 30.07. – 03.08.2018, 2 . turnus: 06. – 10.08.2018

Místo konání:

SC-DDM, Komenského 4, Prostějov,

Cena:

2.100,- Kč

Záloha a termín:

1.050,- Kč do 14-ti dnů od přijetí, doplatek 1050,- do 30.5.2018
číslo účtu a variabilní symbol za každého účastníka bude zaslán e-mailem
pořadatelem akce na základě podané přihlášky

Přihlášky:




prostřednictvím webového formuláře na webové stránce akce
viz www.sportcentrumddm.cz
Poznámka 1 vypište: zdravotní problémy, omezení, diety a léky (zatajené
fyzické či psychické zdravotní problémy, nebo nevhodné chování na akci, které závažně naruší
průběh akce, omezí, nebo ohrozí ostatní účastníky, jsou důvodem k vyloučení z akce bez nároku
na náhradu).
Poznámka 2 napište: kamaráda do pirátské posádky

Zaměření tábora:

Zážitkový program 8-16 h, pro děti 6-10 let, volně na motivy Pirátů z Karibiku.
Hry, soutěže, tvoření, zážitkové aktivity a výlety.
Každý den doporučujeme ráno natřít dítě krémem s UV faktorem, a nastříkat proti klíšťatům.
S sebou batoh, velké pití (neslazená minerálka), větší svačinu, pláštěnku, peníze na suvenýry a nanuky.
Pondělí: 30.7. a 6.8.2018 – PLAVBA PIRÁTŮ NA ČERNÉ PERLE (OLOLOĎ OLOMOUC)
Sraz 8:00 SC-DDM, Komenského 4, Prostějov, 2. patro-infocentrum, podpis bezinfekčnosti,
S sebou: bílé tričko nebo nátělník na pomalování, pohodlné prodyšné boty a oblečení, které se může
umazat od barev dle aktuálního počasí, do batohu: 1,5l pití, větší svačinu, pláštěnku, kapesné.
Vyhlášení celotáborové hry „Honba za pokladem“. Pasování na piráty Jackem Sparrow, rozdělení posádek
pirátských lodí, hledání pirátských šátků a malování pirátských triček.
Pěšky na nádraží, 10:30 vlak do Olomouce, oběd – rychlé občerstvení (pizza, obložená bageta)
Pěšky do loděnice Tržnice, plavba Ololodí po Moravě,
získání 1. dílu tajné mapy k pirátskému pokladu! Pěšky na nádraží.
Návrat vlakem do Prostějova + předání dětí: 16h hlavní vlakové nádraží.
Úterý: 31.7. a 7.8.2018 – VÝPRAVA DO DŽUNGLE (ZOO+DINOPARK VYŠKOV) PODLE KOMPASU
JACKA SPARROWA
Sraz 8:00 SC-DDM, Komenského 4, Prostějov, 2. patro-infocentrum.
Na sebe: vyrobené pirátské tričko + šátek, pohodlné prodyšné boty, oblečení dle počasí, 1,5l pití, větší
svačinu, pláštěnku, kapesné.
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2100

7 – 30 dní
před akcí
50%

1050,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

630,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
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Výroba pirátské vlajky, pěšky na nádraží, 9:20 vlak do Vyškova, pěšky do ZOO, minivláček do Dinoparku.
Oběd – občerstvení v ZOO, získání 2. dílu tajné mapy k pirátskému pokladu!
Pěšky na nádraží. Návrat vlakem do Prostějova + předání dětí: 16h hlavní vlakové nádraží.
Středa: 1.8. a 8.8.2018 – PIRÁTI NA RAFTECH A V BOTANICKÉ ZAHRADĚ OLOMOUC
Sraz 8:00 Hlavní vlakové nádraží Prostějov.
Na sebe: vyrobené pirátské tričko se jménem + šátek, pohodlné prodyšné boty + gumové kroksy do lodi,
plavky + ručník, oblečení dle počasí, 1,5l pití, větší svačinu, pláštěnku, kapesné.
8:30 vlak do Olomouce. Přesun autobusem do loděnice, za pěkného počasí koupání v Kempu Krásná
Morava. Všichni piráti budou mít zapůjčené záchranné vesty! Plavba na raftech historickou Olomoucí
k Tržnici. Batohy s oblečením veze doprovodné vozidlo. Oběd v Botanické zahradě (pizza, bageta).
Získání 3. dílu tajné mapy k pirátskému pokladu! Pěšky na nádraží.
Návrat vlakem do Prostějova + předání dětí: 16h hlavní vlakové nádraží.
Čtvrtek: 2.8. a 9.8.2018 – VÝROBA MEDAILONU PIRÁTŮ A KOUPÁNÍ V MOŘI (LÁZNĚ
PROSTĚJOV)
Sraz 8:00 SC-DDM, Komenského 4, Prostějov, 2. patro-infocentrum.
Na sebe: vyrobené pirátské tričko se jménem + šátek, pohodlné prodyšné boty, ručník + plavky, neplavci
nafukovací kruh a rukávky, oblečení dle počasí, 1,5l pití, větší svačinu, pláštěnku, kapesné.
Výroba pirátského medailonu nebo talismanu,
10-12 dovádění na bazéně + oběd Lázně Prostějov.
Kolářovy sady – hry a soutěže k získání posledního 4. dílu tajné mapy k pirátskému pokladu!
Předání dětí: 16h SC-DDM, Komenského 4, Prostějov, 2. patro-infocentrum.
Pátek: 3.8. a 10.8.2018 – CENTRUM ZÁBAVY KROKODÝLEK OLOMOUC - HLEDÁNÍ POKLADU
Sraz 8:00 Hlavní vlakové nádraží Prostějov.
Na sebe: vyrobené pirátské tričko se jménem + šátek, pohodlné boty + náhradní ponožky do areálu +
tričko, bavlněné (ne silonové) oblečení bez šňůrek. Na atrakcích jsou zakázány veškeré tvrdé
doplňky, sponky, přívěsky, náušnice, brýle, mobily apod..
Poškození atrakcí nevhodnými předměty dítětem bude dáno k úhradě zákonnému zástupci dítěte.
V centru je zákaz konzumace vlastních potravin a pití a vynášení potravin z restaurace. Dejte dětem
kapesné na občerstvení, suvenýry a zpoplatněné atrakce: motokáry, Ice hokej a super hokej/10,- za
hru, 1,5l pití, větší svačinu, pláštěnku a pohodlné prodyšné boty.
8:30 vlak do Olomouce. Přesun autobusem do části Lazce - rodinné centrum Krokodýlek, kde na piráty
čeká velká pirátská loď, bitva v dělové aréně, únik po moři na lodičkách na skákací ostrov, nafukovací
krokodýl a lanové centrum, sešplhání po horolezecké stěně a po skále a do strašidelné jeskyně na
trampolíny, 3D Pinart a další atrakce….
Oběd menu Captain Saloon - zábavné centrum.
Všechny posádky pirátských lodí složí ze svých získaných dílů tajnou mapu a začne nelítostná honba za
pokladem! Komu se to podaří jako první, získá pirátský poklad!
Doprava autobusem na nádraží.
Návrat vlakem do Prostějova + předání dětí: 16h hlavní vlakové nádraží.
Změny v programu vyhrazeny, aktivity přizpůsobíme aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu účastníků.
Infoschůzka k táboru:
Pondělí 18.6.2018 individuálně mezi 15-17h, SC-DDM, Komenského 4, Prostějov
 Kontrola plateb
 Odevzdání podepsané přihlášky účastníka
 Odevzdání Nástupního listu-Bezinfekčnosti - pečlivě VYPLŇTE všechny zdrav. problémy, odchylky
a stravovací návyky dítěte, NEPODEPISUJTE, bezinfekčnost podepíšete až v den nástupu na akci)
 Kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2100

7 – 30 dní
před akcí
50%

1050,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

630,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč
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Podpis zplnomocnění zdravotníka k podání léků z lékárničky a seznámení dítěte s BOZP

Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2100

7 – 30 dní
před akcí
50%

1050,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

630,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

