Organizačné pokyny na letný denný tábor FUNNYLAND 2020.
Cieľom prázdninovej činnosti je poskytnúť deťom oddych, rekreáciu, posilniť zdravie,
zlepšiť telesnú zdatnosť a spoznať iné deti v približne rovnakom veku.
Príchod detí do denného letného tábora FUNNYLAND je od 7,30 do 8,00 hod. Deti
odovzdáte v priestoroch rodinného zábavného parku FUNNYLAND v OC Laugaricio na
1. poschodí zodpovednému pracovníkovi FUNNYLAND, s.r.o.
Deti odchádzajú domov od 16,00 hod. najneskôr však do 17,00 hod. V prípade, že
dieťa odchádza z tábora domov bez doprovodu dospelej osoby, rodič o tom predloží
písomné potvrdenie. Dieťa musí mať pri nástupe na tábor fotokópiu zdravotného preukazu.
Strava bude deťom poskytnutá 3x denne, pitný režim je zabezpečený po celý deň a to
čistou pitnou vodou, alebo citronádou. Vhodné je, ak má dieťa vlastnú plastovú fľašu.
Do letného tábora si dieťa donesie prezuvky a veci na prezlečenie. Nie je vhodné, aby
dieťa nosilo do tábora cenné veci ako sú : retiazky, drahé mobilné telefóny, tablety a pod.
Program letného tábora sa môže zmeniť v závislosti od počasia (v prípade aktivít vonku) a
nepredvídaných okolností. Ak užíva dieťa akékoľvek lieky, treba aby si ich prinieslo so sebou.
Jeden deň z turnusu budú mať deti výlet do lanového parku Tarzánia na Brezine.
Cenu tábora za 1 turnus, t.j. 120,- EUR za 1 dieťa uhraďte prosím do 5 dní od
doručenia týchto pokynov na číslo účtu: IBAN SK14 1100 0000 0029 2384 1958. Ako
variabilný symbol uveďte prvých 6 číslic rodného čísla dieťaťa a do poznámky uveďte meno
dieťaťa.
Denný program:
07:30 – 08:00
08:00 – 08:45
08:45 – 09:45
09:45 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00

príchod detí
prechádzka vonku (v prípade pekného počasia)
športové aktivity a súťaže vo FUNNYLANDE
desiata
výtvarné a kreatívne aktivity, workshopy
obed
kino, čítanie, odpočinok
športové aktivity a súťaže vo FUNNYLANDE
olovrant
minidisco
tvorivé dielne (priebežný odchod detí domov)
koniec dňa v tábore

Každý utorok výlet do Tarzánie a každý štvrtok výlet na Trenčiansky hrad.

Kontakt na organizátora:
mobil: 0905 613 231 , e-mail: info@funnyland.sk

ŽELÁME VÁM PEKNÉ LETO!

