SPORTPROPAG a.s.
Náměstí Svatopluka Čecha 11
101 00 Praha 10
Telefon: 2673 11 935,
Fax:

Vaše značka

Naše značka

2673 11 935

Dne 1.10.2019

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám oznámit, že Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR ve
spolupráci s akciovou společností Sportpropag, připravují v zimním období pro děti ve věku
7 - 18 let týdenní lyžařský tábor v Bedřichově v Jizerských horách, v Penzionu Centrum v
termínu od :
25.1.2020 do 1.2.2020

pod vedením MUDr. Jaroslava Škvora CSc.

Tábor v Bedřichově byl vybrán na základě ankety mezi vámi, kdy převažovaly požadavky na
Bedřichov. Cena zimního DIA táboru v Bedřichově činí 4 300 Kč a neobsahuje úrazové
pojištění dětí, ani cenu lyžařské permanentky. Cenu permanentky zatím neznáme, ale měla by se
pohybovat okolo 1 000 Kč u mladších dětí a 1 200 Kč u dětí nad 12 let.(bude se platit na místě).
Sraz účastníků kurzu v Bedřichově bude v sobotu, první den ve 14,00 hod. před
Penzionem Centrum, který je u hlavní silnice a v blízkosti vleků. Autobus nezajišťujeme,
protože se jedná o tábor určený dětem z celé ČR. Prvním jídlem bude odpolední svačina.
Tábor bude ukončen na místě srazu v 9,00 hodin v sobotu 1.2.2020
S sebou by děti měly mít kromě běžného vybavení láhev na pití, ledvinku nebo malý baťůžek,
teplé oblečení na ven ( nejlépe dvojmo ) a u lyží musí být seřízeno bezpečnostní vázání ( budeme
vyžadovat potvrzení ).
V příloze Vám zasíláme přihlášku, kterou co nejdříve vyplňte a zašlete na adresu:
Sportpropag,a.s.,náměstí Svatopluka Čecha 11, Praha 10, PSČ 101 00 nebo mailem na
adresu sportpropag@volny.cz. Možnost platby je fakturou nebo převodním příkazem na číslo
účtu 45 02 45 101/0100. Protože počet míst je omezen, bude rozhodovat datum přijetí přihlášky,
platbu můžete uskutečnit později.
Přiložené potvrzení o nemoci od ošetřujícího diabetologa mi zašlete podle možnosti.
V případě dotazů ( Sportpropag již další písemné materiály nebude rozesílat ) volejte kdykoli
na 603 551 594. Budeme Vás v případě vašeho zájmu informovat i o tom, kdo z Vašeho
blízkého okolí se zúčastní, aby jste se mohli případně domluvit na společné dopravě.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit, po zkušenostech z minulých táborů, abyste dětem nedávali
s sebou žádné cenné věci ( přehrávače, hry a pod.).Mobilní telefony dětem odebereme a budeme
vydávat jen v určený čas.
S pozdravem
Ing. Jan Viktorin
ředitel společnosti

