
?
TÁBORY

FAQ - často kladené dotazy

@DDMB l a n s k o@ddmb l a n s k o 1Dům dětí a mládeže Blansko ,  příspěvková organizace | Údolní 1200/2 | www .ddmblansko .cz

Co když bude moje
dítě potřebovat přijít,
nebo odejít dřív?

Hlavnímu vedoucímu písemně sdělte tuhle
skutečnost. (stačí na papírku s vaším podpisem)

Nemusí, o této skutečnosti však prosím včas
informujte hlavního vedoucího.

Jaké jsou podmínky
pro odhlášení?

Storno poplatky se stanovují následovně:
30 dnů před zahájením aktivity ve výši 20% z ceny
aktivity, 14 dnů před zahájením aktivity ve výši 40% z
ceny aktivity, 3 dny před zahájením aktivity ve výši
80% z ceny aktivity.

Jaká je forma a
možnosti stravování?

Součástí každého tábora je oběd a pitný režim.
Záleží na zaměření tábora, o formě stravování
budete informování před zahájením tábora
vedoucím. Individuální potřeby lze po domluvě
upravit. 

Musí být mé dítě
nutně každý den na
táboře?
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Jaké dokumenty
musím odevzdat a
kde je najdu?

K táboru náleží vždy: zdravotní dokumentace -
bezinfekčnost a zdravotní posudek, také čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění. Dále je potřeba vyplnit prohlášení
o odchodu dítěte z tábora a předat kopii
kartičky zdravotního pojištění. Všechny
dokumenty je možné vyzvednout v budově DDM
Blansko Údolní 2, nebo je stáhnout na webových
stránkách v sekci “ke stažení”.

Do kdy musím
zaplatit?

Je důležité přihlásit se na tábor v systému
ddmblansko.leprikon.cz, nebo písemnou
přihláškou doručenou do DDM Blansko, Údolní 2,
případně e-mailem. Poté obdržíte výzvu k platbě
s určením termínu, do kdy lze platbu provést.

Co když má dítě
specifické potřeby?

Všichni hlavní vedoucí jsou kvalifikovaní
pedagogové. Program se vždy snažíme
přizpůsobit individuálním potřebám účastníků. O
případných specifických poruchách učení, nebo
chování nás prosím dopředu informujte. 

Jsou děti na táboře
pojištěné?

Ano, jsou.
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Proč bych měl dát
dítě k Vám? 

Máme individuální přístup ke každému
účastníkovi, naše tábory nabízí trávit kvalitně čas
o prázdninách. Aplikujeme přístupy neformálního
vzdělávání a zážitkové pedagogiky, takže
aktivity na táboře nejsou samoúčelné, ale děti se
v rámci zábavy vždy něco zajímavého přiučí.
Tábor vede vždy kvalifikovaný pedagog,
přítomen je i kvalifikovaný zdravotník. DDM
Blansko má v pořádání táborů více než 60 letou
tradici. 

Co když tábory
nebudou?

Pokud tábor nebude uskutečněn a vy jste
zaplatili, peníze Vám budou vráceny. 

U koho se mohu
informovat k
jednotlivým táborům?

V letáku a na ddmblansko.leprikon.cz je vždy
uveden kontakt na hlavního vedoucího. Na něj se
v případě dotazů neváhejte obrátit. 

Je možnost uplatnit
příspěvek od
zaměstnavatele na
vašich táborech?

Ano, kontaktujte předem vedoucího tábora,
případně ekonomku DDM na
ekonomka@ddmblansko.cz.Nabízíme možnost
vystavení faktury pro zaměstnavatele.
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