Klubový letný tábor pre deti 2018
Milé naše deti a ich skvelí rodičia !
Ešte neprešlo ani 6 mesiacov čo sme sa rozlúčili a znovu prichádza čas, kedy si môžete vybrať kedy sa znova
uvidíme a vyšantíme. Pre veľký záujem pridávame pre vás ešte jeden turnus.
1.turnus:
2.turnus:
3.turnus:
4.turnus:
5.turnus:

1.7. - 6.7.2018
8.7. - 13.7.2018
22.7. - 27.7.2018
29.7. - 3.8.2018
19.8. – 24.8.2018

Podobne ako po minulé roky, aj tento rok sa na Vás tešia Vaše tímy srandovných vedúcich
a koníky Taur, Devočka, Aliseé, kozičky, ovečky, baránkovia, psíčky, mačičky, zajačiky, sliepočky, kačičky :-)
Milý rodičia, prosíme Vás, pri nástupe Vášho dieťaťa je potrebné odovzdať aj Potvrdenie od lekára o
zdravotnom stave dieťaťa, Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a Informácie pre zdravotníka (máme pre vás
všetky 3 potvrdenia na jednom liste).
Ako už mnohí viete, pobyt je zameraný na pobyt a hranie sa v prírode, jazdenie na koni a užitie si kratučkého
leta. Deti vyhovujú našim kritériám odo dňa, kedy sú aspoň trochu samostatné až po deň, kedy si povedia, že už
sú na nás príliš veľké - od 6 rokov ... po ako chcú.
Záväzné prihlásenie
 je po prijatí e-mailovej rezervácie na adresu rancsugov@gmail.com s uvedením mena dieťaťa, dátumu
narodenia, bydliska a zvoleného turnusu.
 a uhradení 145 €* peňažnou poukážkou na adresu Klub Ranč Šugov, Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev,
alebo prevodom na účet SK02 0900 0000 0050 7432 6532 - splatnosť je 14 dní od odoslania e-mailovej
rezervácie. Pre identifikáciu platby prosíme do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a turnus, na
ktorý ho prihlasujete, napr. Anička Dobrá 3T
*/ ubytko, jedlo 5x denne, pitný režim, jazda na koni a zábavný program na 6 dní

Praktické info pre rodičov:
Deti prijímame od 16:00 hodiny v nedeľu a domov ich púšťame v piatok od 15:00.
Doporučená výbava:







pyžamo a spodná bielizeň, uterák a osuška + hygienické potreby
krátke nohavice, dlhé nohavice , plavky, ponožky, tričká s krátkym a dlhým rukávom,
nepremokavá bunda - pršiplášť, staršie nohavice alebo tepláky - ku koníkom ,
papuče, tenisky, gumáky, šľapky, pevná obuv na turistiku a jazdenie
šiltovka proti úpalu, malý ruksak na túru !!!!!!
ďalšie výbava podľa záujmov dieťaťa (napr. hudobný nástroj) :)))))

Neodporúčame: veľké sumy peňazí, šperky, elektronické hry, mobilné telefóny, mp3 prehrávače, drahé tenisky,
drahé predmety, ktoré nie sú poistené.
Posledné varovanie: Naše letné akcie sú vysoko nákazlivé :)
Akékoľvek ďalšie otázky posielajte prosíme na rancsugov@gmail.com , radi vám odpovieme
alebo volajte hlavnú vedúcu Ing. Moniku Kuchar 0911 466 763
Tešíme sa na vás :))))
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-900/90-45723

