
Pro děti od 4 do 12 let
Cena: 2 350,- Kč

AREÁL SLEZSKÁ PLOVÁRNA

 

www.detskasportovniakademie.cz



Potřebné vybavení
Účastník musí mít vhodný sportovní oděv a obuv. Podrobný seznam všech potřebných věcí zasíláme v rámci podrobných pokynů
k programu.
Počet účastníků
Minimální počet dětí na jeden termín je 10 osob. V případě přihlášení menšího počtu se daný turnus neuskuteční, přihlášeným
se vrátí uhrazený poplatek.
Stravování - pitný režim
Pitný režim je k dispozici po celou dobu programu zdarma. Obědy zajišťuje nedaleká restaurace U Mlejna za cenu 90 Kč/den
(polévka + hlavní jídlo+pití). Částka za obědy se nezahrnuje do celkové ceny programu. Celková částka za obědy se uloží u
vedoucího programu, který zajistí řádné zaplacení zvolených obědů. Opékání je v ceně programu.
Zázemí - místo realizace
Program je umístěn do areálu Slezské plovárny v Hradci Králové. Zde je vybudované kompletní zázemí pro pořádání
outdoorových programů. K dispozici je sociální zázemí, krytá klubovna, přístřešky proti slunci, nespočet sportovišť, zbudované
lanové překážky pro děti, přírodní plovárna s vodáckým zázemím. Velmi dobrá je dostupnost autem včetně parkovacích prostor.
Pojištění
Přihlášeným účastníkům sjednáváme cestovní pojištění, v rámci kterého je i základní úrazové pojištění. Uvedené pojištění je
zahrnuto v ceně programu.
Postup objednání
Závazná objednávka programu se realizuje na našich webových stránkách vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře.
Po vyplnění objednávky obdržíte informativní e-mail o přijetí údajů ke zpracování (není potvrzením přijetí). Do 48 hodin Vám
přijde na e-mail buď potvrzení o přijetí (s přílohami: Potvrzený objednávkový formulář a stornovací podmínky) nebo informace o
naplněném termínu a zařazení na pozici náhradníků. Podrobný postup objednávání je uveden v podmínkách objednání, platby a
stornování (na našich www ke stažení).
Platba programu
Platba se provádí převodem na náš účet dle podmínek uvedených v objednávkovém formuláři.
Stornování
Zrušení či změna objednávky je možná pouze na základě vzájemné dohody s provozovatelem (vždy písemně na e-mail).
Stornování se plně řídí stornovacími podmínkami (ke stažení na našich www).
Objednávkový formulář
Zaslaný objednávkový formulář prosíme o vytištění, podepsání zákonným zástupcem a předložení při nástupu na program. Bez
uvedeného formuláře nemůže účastník nastoupit na program.
Využití příspěvků a fondů
V případě zájmu o PROPLACENÍ PROGRAMU Z FKSP nám prosím odešlete informace o účastníkovi (jméno, příjmení, datum
narození, kód a datum turnusu) a fakturační údaje na email: info@detskasportovniakademie.cz. Na základě těchto informací Vám
bude připravena a odeslána faktura.V případě zájmu o POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU prosím vyplňte formulář ze sekce Ke
stažení a zašlete ho na email: info@detskasportovniakademie.cz

Dětská sportovní akademie, s.r.o., www.detskasportovniakademie.cz
Ing. Kateřina Zavázalová +420 775 696 926, info@detskasportovniakademie.cz

Program obsahuje:
Základy jízdy

Lezecký program

Sportovní program

Dětská jóga a CORE program

Archery games

Střelecký program

Agility program

Cyklovýlet

Prázdninový program zaměřený na výuku a zdokonalování jízdy na dětském kole. Pestrá nabídka
výletů, her, sportů a soutěží a vše hravou a zábavnou formou. Široké sportovní zázemí pro doplňkové

činnosti.

Pořadatel:

Technika jízdy, jízda v terénu, přes překážky, v provozu, jízda z kopce a do kopce, jízda ve skupině
Nízké překážky, lanovka, lezení na obří síti, lanové aktivity
Míčové hry, netradiční sporty, seznamovací a týmové hry
Hravou formou napodobování pozic zvířátek, protahovací cviky, správné držení těla, stabilizace páteře,
koordinační a rehabilitační cvičení, rovnováha

Bezpečná a zábavná hra kombinující lukostřelbu a paintball

Dětské praky, kuše, luky, házení kroužků, týmové výzvy
Sportovní disciplíny na rozvoj dovedností (síla, rychlost, koordinace, obratnost), prvky gymnastiky, atletiky,
bojových a týmových sportů

Půldenní výlet do hradeckých lesů (trasa je přizpůsobena dle dovedností a výkonnosti cyklistů)

Pětidenní program: pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hod.
Termíny: www.detskasportovniakademie.cz


