Vážení rodiče,
místo na příměstském táboře Muzea Kroměřížska je Vašemu dítěti rezervováno obdržením
podepsané, vyplněné přihlášky a zaplacením plné ceny tábora, nejpozději do 31. 5. 2022. Svým
podpisem potvrzujete platnost údajů uvedených v přihlášce a zároveň se zavazujete dodržovat
podmínky a instrukce pro přihlášení. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na recepci Muzea
Kroměřížska (úterý–neděle, 9–17 h) nebo odeslat na adresu edukace@muzeum-km.cz.
Cena příměstského výtvarného tábora (11.–15. 7. 2022) je 2.700 Kč.
Cena příměstského tábora Ochutnej svět s muzeem! (18.–22. 7. 2022) je 2.300 Kč.
Platbu zašlete na účet 1034691/0100, konstantní symbol 0308, do poznámky platby uveďte
příjmení dítěte.
Storno podmínky: odhlásíte-li dítě 1–3 dny před začátkem tábora, storno poplatek činí 100 %
z ceny. Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 %,
odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem tábora, storno poplatek činí 30 %. Nemůže-li se
dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek
činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře. V případě zajištění
náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.
Muzeum Kroměřížska si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte na příměstském táboře z důvodu
hrubého porušení pravidel tábora.
Příměstský tábor se uskuteční v areálu Muzea Kroměřížska, s výlety do okolí. V ceně tábora je
5x teplý oběd, odpolední svačina (dopolední svačinu zajistí rodiče), pitný režim, materiál
a pomůcky, doprava v rámci výletů, vstupné a táborové odměny.
První den tábora rodiče předají organizátorům kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
podepsané potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a návratku. Oficiální zahájení a předání dětí
proběhne na nádvoří Muzea Kroměřížska v 8 hodin. Podmínkou je osobní předání dítěte
i potřebných dokumentů. Děti může vyzvednout jen osoba uvedená na přihlášce nebo
v návratce. Během dne budeme k zastižení na mobilním telefonu 731 215 678. Začátkem
června Vám e-mailem zašleme platný program příměstského tábora s dalšími podrobnými
informacemi. Již teď se ale Vaše děti mohou těšit na týden plný zábavy, poznávání
a zajímavých výletů. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na čísle 731 215 678 nebo
prostřednictvím e-mailu edukace@muzeum-km.cz.
Kateřina Mozgová a Ludmila Žákovská
Edukační oddělení Muzea Kroměřížska
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