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Check out je v sobotu 18., resp. 25. července mezi 18:00- 19:00 po večeři.
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Při předčasném ukončení pobytu z jakéhokoliv důvodu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku ani jeho části.
Pokračování na další straně
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Organizátoři si vyhrazují právo kemp zrušit. V takovém případě se vrací celá částka.

Co s sebou
Seznam věcí doporučených s sebou na kemp naleznete ZDE. Z důvodů zvýšené hygieny letos prosím
přibalte vlastní matraci nebo karimatku a lůžkoviny - prostěradlo, polštář, deku, povlečení, popř. spací
pytel. Máme připravený dostatek dezinfekčních prostředků a úklid společných prostor několikrát denně, ale určitě mějte s sebou i dezinfekci na ruce. Nezapomeňte na vlastní láhev a ručník.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás! ;-) V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na
info@rookiecamp.cz

Fotky ze sportovního areálu

e-mail: info@rookiecamp.cz | telefon: +420 775 170 064 | Facebook: www.facebook.com/rookiecamp | web: www.rookiecamp.cz
Organizátorem kempu je Rookie Floorball, z.ú. Organizátoři si vyhrazují právo kemp zrušit. V takovém případě se vrací celá částka.

