INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU U MOŘE

ITÁLIE CAORLE
Hotel Teresa – středa 15. 5. – pátek 24. 5.2019
Hotel Luisa - pátek 17. 5. – neděle 26. 5.2019
Vážení rodiče, Vaše dítě je přihlášeno na ozdravný pobyt u moře s animačním programem
Centra Dětí a Mládeže v České Kamenici pořádaného ve spolupráci s CK Eva Šulcová
Česká Lípa. Ozdravný pobyt je určen především pro žáky od 1. třídy základní školy,
kteří budou pod pedagogickým dozorem. Děti mladšího věku se zákonným zástupcem a pro
dospělé.
Rezervaci místa provádíme na základě vyplněné přihlášky a zaplacené zálohy ve výši
1 000,- Kč do 20.1.2019 ( v případě zájmu pokud bude pobyt uhrazený celý poskytujeme
dárkové poukazy na pobyt)
Cena za ozdravný pobyt zahrnuje:
- ubytování na 7 nocí v hotelu Teresa/ Luisa
- přepravu klimatizovaným autobusem z České Kamenice a zpět
- plážový servis pro dospělé, pobytové poplatky
- služby delegáta a pedagogický dozor pro děti po celou dobu pobytu
- ložní prádlo, ručníky, denní úklid na pokojích, wi-fi připojení
- balíček na cestu zpět (2x obložená houska, ovoce, pití)
- plná penze/polopenze a pitný režim
- k dispozici mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice na patře
- venkovní terasa k posezení nebo střešní terasa a dětský krytý koutek
- možnost zapůjčení jízdních kol
Pro děti
- organizační animační program (hry, soutěže, kreativní činnosti aj..)
- pedagogický personál
Cena nezahrnuje:
- vlastní povinné cestovní pojištění včetně storna (UZAVÍRÁ ZÁKONNÝ
NEZLETILÉHO ÚČASTNÍKA, či ZLETILÝ ÚČASTNÍK SÁM)

ZÁSTUPCE

Cena:
5 000 Kč od 13 let do 99 let - polopenze
4 100 Kč od 3 let do 12 let včetně – plná penze
2 500 Kč do 3 let – bez lůžka a stravy
Doplatek musí být uhrazen nejdéle do 25. dubna 2019.
Pokud do tohoto data cena poukazu nebude uhrazena, je rezervace místa zrušena, a může
být poskytnuta dalšímu zájemci. Uhrazená záloha v takovém případě propadá ve prospěch
pořadatele s výjimkou případu, že místo bude obsazeno jinou osobou.
Na požádání vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele k zaplacení z fondu FKSP nebo
potvrzení pro zdravotní pojišťovnu. V takovém případě zálohu hradit nemusíte.
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. pobočka v České Kamenici, číslo účtu
0921414339/0800, jako variabilní symbol použijte registrační číslo přihlášeného.
Odjezd :
Hotel Teresa
odjezd: ve středu 15. 5. 2019 z parkoviště u Lidlu v České Kamenici v odpoledních
hodinách (čas bude upřesněn týden před odjezdem)
příjezd : v pátek 24. 5. 2019 ráno tamtéž
Časy a podrobné informace k odjezdu budou upřesněny v týdnu před odjezdem.
Hotel Luisa
odjezd: v pátek 17.5.2019 z parkoviště u Lidlu v České Kamenici v odpoledních hodinách
(čas bude upřesněn týden před odjezdem)
příjezd: v neděli 26. 5. 2019 ráno tamtéž
Závaznou přihlášku lze zrušit jen ze závažných důvodů (např. zdravotní potíže).
V ostatních případech propadá záloha 1000 Kč ve prospěch pořadatele.
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POZOR NEZAPOMEŇTE ! U autobusu při odjezdu musí mít děti u sebe :
 povinné cestovní pojištění (UZAVÍRÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ÚČASTNÍKA)
 platný cestovní pas nebo občanský průkaz
 vyplněné písemné prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než jeden
den před datem odjezdu)
 kartičku zdravotní pojišťovny - kopie
 souhlas rodičů s vycestováním nezletilého i v italštině
 léky, pokud užívá dítě - předat před odjezdem u autobusu pověřenému
pracovníkovi (označené jménem a indikací)
U autobusu při odjezdu musí mít zletilá osoba u sebe
 povinné cestovní pojištění
Bez těchto náležitostí nemůže být dítě převzato !!!

Vybavení

účastníka ozdravného pobytu u moře – Itálie Caorle 2018
(doporučené)

Výzbroj :
 psací potřeby, blok na malování
 hygienické potřeby (sprchový gel, šampón, zubní pasta + kartáček,
hřeben)
 opalovací krémy s vysokým faktorem (nejméně 20 a více)
 malý polštářek a lehkou přikrývku do autobusu
 příruční batoh + pevná větší láhev na pití
 osuška, ručníky do koupelny a na pláž
 papírové kapesníky
 repelent
Výstroj :
 plavky
 brýle proti slunci
 sandály + náhradní obuv
 ! kšiltovka nebo klobouk !
 trička, kraťasy, děvčata šaty
 pyžamo, spodní prádlo na každý den
 ponožky dle individuálních potřeb dítěte
 krosky nebo bačkory do hotelu
 nepromokavá bunda, 2 x mikina, dvoje dlouhé kalhoty
 oblíbené čtení (nebo malování, křížovky, drobné stolní hry apod.) na
polední klid
 doporučuji boty do vody
Další vybavení dle uvážení rodičů
Před odjezdem prosím překontrolujte, zda velikost obuvi odpovídá potřebám
dítěte
Doporučené kapesné : 20-40 euro (jeho výše dle uvážení rodičů)
Kapesné můžete předat při odjezdu vedoucím (v podepsané obálce),
předejít případné ztrátě peněz.
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POZOR - Za ztrátu či poškození drahých věcí (např. mobilní telefon, tablet,
elektronika, šperky apod.)nenese pořadatel žádnou odpovědnost, doporučujeme
cennosti s sebou na zájezd vůbec nebrat.

Možnost doobjednání výletu na místě v hotelu:
Benátky, Projížďka lodí na Laguny, zábavný park Gardaland aj.
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