DUHOVÉ ODDÍLY KAPKA A KSKD SOKOLOV
pořádají i pro veřejnost

UBYTOVÁNÍ v kempu: Pěkně vybavené bungalovy (tzv. Mobilhomy). Každý s vlastní koupelnou se sprchou
a WC. Mají dvě ložnice (dvě lůžka a dvě lůžka + palanda pro 1 menší dítě), obývací část a kuchyňku.
Kempink Classe *** je situován na okraji Lido di Dante, leží blízko pláže (150m), k níž vede pěšina piniovým lesíkem.
Kemp je vybaven bazénem, posilovnou a několika hřišti (volejbal, basketbal, st. tenis). K dispozici je malý obchůdek se
základním zbožím a také restaurace. Prostor je zarostlý listnatými stromy, které poskytují dostatek stínu po celý den.

Ubytování

Bazén přímo v areálu

Cesta k bungalovům

Zábavný park Mirabilandia

STRAVOVÁNÍ: plná penze / snídaně, obědy, svačina, večeře+ pitný režim po celý den a svačina na cestu zpět.

VEDOUCÍ: Václav Srb, Šárka Běhounková, Lucie Křenková, Kateřina Michálková
CENA: 7.560,- Kč pro děti do 16 let
V případě rodin s dětmi: 8.190,- Kč pro dospělého účastníka a 7.560,- dítě (2 dospělí a 2 děti
v jednom bungalovu), u pětičlenné rodiny sleva na pátého ubytovaného (500,-Kč).
Platba v hotovosti i převodem na účet. Lze vystavit také faktury k čerpání příspěvku z FKSP apod.
Zálohu ve výši nejméně 2500,-Kč nutno zaplatit s odevzdanou přihláškou, doplatek do konce června

Cena zahrnuje: pedagogický dohled, 7x nocleh a plnou penzi, včetně svačiny a nápojů, povlečení,
závěrečný úklid, využití bazénu, dopravu autobusem s WC a klimatizací, splňujícím veškerá
bezpečnostní nařízení i pro školní skupiny, pojištění CK.
Informace k přihláškám, programu, pobytu:
Bc. Václav Srb (Hlavní vedoucí tábora) vasek@kskd.info, MT: 602 582 476
Informace k zaplacení, vystavení faktur:
Petr Vaníček, kapka@kapka.cz, MT: 777 621 820 (možno i přes WhatsApp nebo Messenger)
Poznámka: Jako minulý rok, tak i letos chceme navštívit velký zábavný park Mirabiladia a zábavný vodní park
Mirabeach. Pokud budete mít zájem, k ceně je nutné připočítat 900,- Kč/dítě (2 dny v zábavných parcích).

