
 
 

Příměstský tábor  INLINE BRUSLENÍ  I. 
 

 Termín: 25. - 29. 7. 2022 

 
Cena: 1.800,-Kč 

 

E-mail: reditel@ddmtrinec.cz                          Tel. číslo: 558 989 010 

 

Věk dětí: 7 - 15 let 

 

7.00 - 08.30 scházení dětí v DDM 

15.30 - 16.00 odchod dětí domů  

 

V ceně tábora je zahrnuta doprava, vstupy na bazén a minigolf, oběd a odpolední 

svačinka. Dopolední svačinu a láhev s pitím v uzavíratelné láhvi každý den s sebou. 

 

Povinná výbava:  

kolečkové brusle (v batohu nebo zavírací tašce)  

chrániče (kolenní, loketní a zápěstní chrániče + helma)  

 

Pokud povinnou výbavu (nebo její části) pro děti nevlastníte, v pondělí po příchodu 

vám ji zdarma zapůjčíme. Požadavky mi prosím sdělte předem, např. velikost bruslí, 

přilby…. 

 

Další vybavení do DDM: přezůvky, triko na převlečení, sportovní oblečení a čistou 

halovou sportovní obuv (ne s černou podrážkou). 

Plavky, ručník a opalovací krém si děti přinesou s sebou již v pondělí, podle počasí 

plánujeme návštěvu letního koupaliště. 

 

Na čtvrtek je naplánován výlet s bruslením, pokud si budete vyzvedávat děti z DDM 

po obědě, počítejte v tento den s příjezdem nejdříve okolo 13.30 hod.. 

 

 

Přihlášení na tábor 

probíhá přes on-line přihlášení na portálu DDM Třinec https://ddmtrinec.cz/online-

prihlaseni/ 

nebo osobně na pokladně DDM. 
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Po přihlášení na portál se Vám automaticky vygenerují všechny potřebné dokumenty s 

přihláškou, možnostmi placení a informacemi, co a jak vyplnit.  

Jakmile obdržíte potvrzenou přihlášku zpět, vytiskněte si potřebné formuláře k táboru 

• přihlášku podepište a doručte do DDM do konce dubna 2022  

• bezinfekčnost, potvrzení lékaře 

 

Platby a stornopoplatky 

Uvedenou částku je nutné uhradit na pokladně nebo na účet: 35-7941610267/0100 

nejpozději do 30. 4. 2022. Na platbu tábora je také možné získat příspěvek z fondu 

FKSP (podrobnosti vám sdělí váš zaměstnavatel). 

Platbu, prosím, provádějte až na základě potvrzené přihlášky. Nezapomeňte správně 

uvést variabilní symbol platby, abychom vaši platbu mohli správně identifikovat! 

V případě, že dítě na tábor nenastoupí, bude účtován storno poplatek dle Vnitřní 

směrnice o Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a vrácení poplatku odst. 6.4.  

Výjimkou je onemocnění dítěte s potvrzením lékaře. 

 

Pozorně si prosím přečtěte další informace k táboru. 

 

Informace budou zveřejněny později… 

 


