HARMONIZAČNÍ DNY 2020
Vážení rodiče, tímto Vám posílám info o harmonizačních dnech, zaměřených na seznámení se,
teambuilding a outdoorové aktivity. Nemám ještě přesný počet dětí, proto jsem částku malinko
navýšila, bude se poté odvíjet od počtu. Po harm. dnech, udělám podrobné vyúčtování a zbytek můžeme
nechat ve fondu, popř. vrátit.
Termín: 2. – 4. září 2020
Odjezd: 14:30 vlakem, sraz před vlakovým nádražím v 14:00hod
Příjezd: v 15:24 na vlakové nádraží
Místo konání: Malá Skála, Galerka Líšný
Pokud by byl někdo ochotný a měl možnost pomoci odvézt zavazadla, velmi nám pomůže.
Cena: 1400,- (poslat na účet do konce srpna 2701806508/2010)
V ceně je zahrnuto ubytování ve vodácké ubytovně Galerka Líšný na 2 noci (340,-), strava 2 plné penze
(cca 540,-), začínající večeří ve středu a končící obědem v pátek. Ve středu budou buřtíky na ohni,
snídaně a svačiny si budeme vyrábět sami, vše formou švédských stolů. Dále doprava (cca 100,-) a
outdoorové aktivity:






Splutí Jizery na raftech + vodácké vybavení (150,-)
výlet na koloběžkách (120,-)
týmovky (hry na rozvoj týmové spolupráce, komunikace a osobnosti)
výlet do okolí, koupání
ohýnek

Program:
Středa
 dopoledne doprava, ubytování
 odpo týmové a seznamovací hry
 koupání
 večeře buřtíky, bude oheň

Čtvrtek
 dopoledne splutí Jizery
 oběd na Zrcadlové Koze (dostanou ode
mne 100,-Kč)





Pátek





odpoledne zpět na koloběžkách
večeře
táborák s doprovodným programem

snídaně
týmové hry, koupání
oběd
odjezd domů

S sebou:
K těmto aktivitám prosím přizpůsobit oblečení, především většinu sportovního charakteru, dále s sebou
nepromokavé kalhoty a bundu, boty do vody (raftu) – ne crocsy, sandále, uzavřená obuv, např.
staré tenisky,, pláštěnku, pokrývku hlavy, kartičku pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti (budu
vybírat v den odjezdu, pošlu mailem), láhev na pití (je po celý den pitný režim). Dále plavky, šátek, léky,
mazlíčka, hry, hudební nástroje, batůžek.
Pokud někdo užívá léky pravidelně, budu od vás chtít vědět, pošlu formulář v mailu před odjezdem.

