ˇádá
Ekocentrum cǎpí hnízdo por

primestsky
golfovy tabor
Golfový tábor je určen pro děti od 7 do 14 let.
Tento tábor je určen pro všechny úrovně golfové hry i úplné začátečníky.
Děti budou rozděleny do skupin dle věku a výkonnosti.
I. TURNUS

20. 7.– 24. 7. 2020

II. TURNUS

10. 8.–14. 8. 2020

cˇ
tyrˇhodinová výuka golfu pod vedením trenéra golfu:
• Trénink základního úderu
• Trénink krátké hry
• Golfová pravidla a etika

Dalsˇ
í aktivity:
• Hry a tvořivé aktivity
• Návštěva ekocentra Čapí hnízdo s odborným výkladem

Cena jednoho turnusu je 5900 Kč / dítě,
za druhé dítě 5 600 Kč.
Cena zahrnuje výuku golfu, zapůjčení vybavení, stravu, pitný režim,
materiál na tvoření, pojištění a péči o děti.

Děti budou denně docházet do Ekocentra Čapí hnízdo,
Dvůr Semtín 1, Olbramovice.
Program každý den od 8:30 do 16:00 hodin. Hlídání dětí již
od 7:30 do 17:00 hodin. Minimální počet účastníku je 10.

kontakt
Ekocentrum Čapí hnízdo, Dvůr Semtín 1, Olbramovice
T: +420 731 738 225 / E: ekocentrum@capihnizdo.cz
Více informací a další pozvánky na připravované akce
naleznete na našich webových stránkách nebo facebooku.

www.capihnizdo.cz/cz/ekocentrum
facebook.com/ekocentrumcapihnizdo
instagram: ekocentrumcapihnizdo

primestsky
golfovy tabor
ˇihlásǩa na pr
ˇímeˇ
Závazná pr
stský golfový tábor 2020
v Ekocentru cǎpí hnízdo, Dvu°r Semtín 1, Olbramovice:
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:

Datum narození:

Adresa bydliště:
Alergie, omezení:
Zájmy a koníčky:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:

I. TURNUS

20. 7.– 24. 7. 2020

II. TURNUS

ZAČÁTEČNÍK

Věk dítěte:

Souhlasím, aby můj syn/má dcera byl/a fotografován/a, případně natáčen/a, během akce
Příměstský golfový tábor v Ekocentru Čapí hnízdo a fotky, příp. videa, byly zveřejněny
na propagačních materiálech a webových stránkách farmy Čapí hnízdo.

V

10. 8.–14. 8. 2020

POKROČILÝ

ANO

NE

dne

! Podpis rodičů / odpovědné osoby:
! Kontaktní telefon v době konání tábora:
! E-mail:
Svým podpisem potvrzuji správnost údajů v přihlášce. Závazně přihlašuji své dítě na letní příměstský tábor 2020
v Ekocentru Čapí hnízdo, Dvůr Semtín 1, Olbramovice ve výše označeném termínu a souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Podepsanou přihlášku doručte do Ekocentra Čapí hnízdo (poštou nebo e-mailem).
E-mailem od nás dostanete potvrzení přihlášky s dalšími pokyny a informacemi.

kontakty
Ekocentrum Čapí hnízdo, Dvůr Semtín 1, Olbramovice
T: +420 731 738 225, E: ekocentrum@capihnizdo.cz

