Sprievodný list ku campu „Vesmírna rošáda 2018“
Milí rodičia,
sme veľmi radi, že ste prihlásili Vaše dieťa na letný šachový camp Vesmírna rošáda
2018. Ďakujeme za prejavenú dôveru a zároveň Vám posielame tento list, ktorý
obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete v súvislosti s campom vedieť.
V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete ihneď kontaktovať.
Termín: 2. – 7. júl 2018
Miesto: Astronomické observatórium na Kolonickom sedle; www.astrokolonica.sk
Ladomírov 176, 067 71 Ladomírov; GPS: 48° 56’ 7.14’’ N, 22° 16’ 25.31’’ E
Účastnícky poplatok: 165 €
Cena zahŕňa ubytovanie, stravovanie 6 x denne, pitný režim, poplatky za tréningy
a astronomické prednášky, úrazové poistenie, ceny do súťaží, náklady na všetky
aktivity v priebehu campu a spomienkové predmety.
Nástup detí do campu je v pondelok 2. júla v čase od 08:00 do 09:30 hod.
v objekte Astronomického observatória na Kolonickom sedle v Kolonici. Strava
začína obedom. Organizátor nezabezpečuje dopravu do Kolonice.
Camp sa končí v sobotu 7. júla obedom. Deti je možné vyzdvihnúť v objekte od
13:00 hod. Najneskôr však do 14:30 hod. V prípade potreby je možné individuálne
sa dohodnúť i na skoršom / neskoršom čase.
Návštevné hodiny detí v campe sú možné po dohode s vedúcimi campu.
Mobil môžu účastníci využívať v čase určenom na telefonovanie - väčšinou
poobede po 18:00 hod. V inom čase v záujme nenarúšania programu môžete
deťom poslať SMS - správu. Dieťa Vám odpovie v čase odpočinku. Dodržte prosím
stanovený čas, aby deti v pokoji relaxovali a ľahšie sa prispôsobili programu. V
prípade vážnejších zdravotných alebo výchovných problémov Vás budú okamžite
kontaktovať vedúci campu.
Neodporúčame deťom brať si na camp elektroniku (mp3, tablet,...) a iné cennosti.
Tieto veci sa môžu pokaziť vplyvom vlhkého prostredia a tiež narúšajú priebeh
programu. Za prípadnú stratu alebo poruchu takýchto vecí nezodpovedáme!
Šachy Reinter, n.o.
0902 99 88 54, sachy@reinter.sk

Čo si zabaliť na camp:
Zošit A 5 – čistý
menší ruksak na výlety
pyžamo
tričká (krátky + dlhý rukáv)
nohavice (krátke + dlhé)
teplý sveter
letná vetrovka
plastová fľaša na čaj, vodu (vhodná je 0,5l fľaša)
šiltovka alebo šatka proti úpalu
spodnú bielizeň a ponožky (v dostatočnom množstve)
športové oblečenie - tepláky
pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou
plavky
športová obuv (tenisky)
nepremokavá obuv (kožené tenisky alebo turistické topánky)
uteráky
hygienické potreby (zubná kefka + pasta, mydlo v púzdre, hrebeň)
krém na opaľovanie
vreckovky
karimatka (ranná rozcvička)
repelent
baterka
čelová baterka
slnečné okuliare
obľúbený film či hudba na USB, hudobný nástroj...
malým deťom veci prosím označte a priložte zoznam ich vecí. Pri balení tiež
zohľadnite, že oblečenie sa pri niektorých aktivitách môže znečistiť resp.
poškodiť. Ďakujeme.
Drobnú vreckovú hotovosť odporúčame pribaliť maximálne vo výške 10 €.
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