Agentura ESO, s.r.o., Seifertova 95, 130 00 Praha 3, IČO: 06709974

Airsoft camp - Růžená - pro děti 10 až 17 let
Pokyny k zájezdu
TÉMA: AirSoft Camp
TERMÍN: 13.8. - 20.8.2022
VĚK: 10 - 17 let
ADRESA: AirSoft Camp - Rekreační středisko Růžená, 399 01 Milevsko
PLATBA ZÁJEZDU: Platbu za zájezd poukažte nejpozději do 3 dnů od objednání zájezdu na náš účet 282245582 / 0300 ČSOB,
variabilní symbol = číslo Vaší Cestovní smlouvy. Platbu proveďte převodem z Vašeho účtu, platební kartou, poštovní poukázkou
typu A, nebo vkladem hotovosti na pokladně libovolné pobočky ČSOB. Sleva 700,- Kč při zaplacení do 24.12.2021 (slevu
odečtěte od celkové ceny zájezdu)
DOPRAVA: ODJEZD: Brno 11:00 - Benešova tř.hotel GRAND - Student Agency | Česká Třebová 12:37 - nádraží - na informační
tabuli v budově nádraží | Olomouc 11:52 - hl. nádraží - na informační tabuli v budově nádraží | Ostrava 10:45 - hl.nádraží - na
informační tabuli v budově nádraží | Pardubice 13:23 - hl.nádraží - na informační tabuli v budově nádraží | Praha 15:00 - ÚAN
Florenc (hlavní odjezdové místo) - nástupiště na tabuli odjezdů v hale | Zábřeh na Moravě 12:15 - nádraží - na informační tabuli v
budově nádraží. NÁVRAT - NA STEJNÁ MÍSTA: Brno - dle příjezdu do Prahy | Česká Třebová - dle příjezdu do Prahy |
Olomouc - dle příjezdu do Prahy | Ostrava - dle příjezdu do Prahy | Pardubice - dle příjezdu do Prahy | Praha 11:00 | Zábřeh na
Moravě - dle příjezdu do Prahy
VLASTNÍ DOPRAVA: PŘÍJEZD NA STŘEDISKO: 18:00 | ODJEZD ZE STŘEDISKA: 8:00-8:30
Časy odjezdů a návratů z příplatkových měst Vám budou zaslány spolu s jízdenkou cca týden před odjezdem na tábor (případná změna časů vyhrazena). Odjezdová
místa v těchto městech jsou autobusové nebo vlakové zastávky dopravce RegioJet. Jsou zde přítomni vedoucí CK, do autobusu/vlaku RegioJet nastoupí děti pod
dohledem svých rodičů. Po příjezdu dětí do Prahy na příslušné autobusové nádraží (ÚAN Florenc, Praha-Zličín, Praha-Černý Most) nebo Hlavní vlakové nádraží si
děti převezmou odpovědní vedoucí. Při návratu z rekreace proběhne doprava dětí stejně jako při odjezdu.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: Airsoftové či vojenské oblečení: maskáče, kanady (či jiná kotníková obuv), opasek, košile,
čepice, klobouk. Trička (krátký i dlouhý rukáv), kraťasy, tepláky, kalhoty, mikiny, svetr, bunda (nepromokavá, větrovka), ručníky
(osuška, malé ručníky), spodní prádlo, plavky, ponožky, pyžamo, papírové kapesníky, obuv (domácí, tenisky, holínky), láhev na pití,
hygienické potřeby (mýdlo, zubní kartáček a pasta, šampon na vlasy, hřeben, jelení lůj, sáček na špinavé prádlo), batoh, baterka,
lahev na pití. Podle zálib knihu, karty, … Zavazadlo dítěte (nejlépe kufr) označte jmenovkou, doporučujeme označit monogramem
všechny věci dítěte. U menších dětí doporučujeme přiložit podrobný seznam věcí dítěte. Na tábor přijeďte první den v airsoftovém
(vojenském) oblečení!
KAPESNÉ: Doporučujeme 200,- až 500,- Kč (podle věku dítěte) na běžnou útratu a 500,- až 750,- Kč na munici. U menších dětí je
možno uložit peníze u vedoucích.
NEDOPORUČUJEME: Brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu (pokud to není, vzhledem k typu tábora, výslovně
doporučeno), mobilní telefony, nože, šperky a jiné cenné předměty (pouze na vlastní nebezpečí). Dále upozorňujeme na přísný
zákaz pyrotechnických hraček, kouření a konzumace alkoholických nápojů.
STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY: Je možné pouze písemně, a to doporučeným dopisem.
RÁDI VÁM PORADÍME: Tel: +420 602 403 470 | E-mail: info@ckeso.cz | web: www.ckeso.cz

