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PŘIHLÁŠKA na jarní příměstský tábor 2018
Zúčastním se programu v těchto dnech: (odpovídající označte křížkem x)

Po 5. 3. (60,-)
Út 6. 3. (150,-)
St 7. 3. (100,-)

Pondělí

–

Opava, dělání pokusů

Úterý

–

Olomouc, Svět poznání

Středa

–

Ostrava, Malý svět techniky

Místo konání: výlety v rámci Moravskoslezského kraje
Jméno účastníka……………………………………………………………………………………....……
Rodné číslo…………………… …………………………………………………..…….
Bydliště: ……………………………………………………………………..PSČ…………………….
Kontaktní adresa na rodiče (zákonného zástupce) v době konání akce:
Jméno:…………………………………………………………………………………………………….
Adresa……………………………….……………………………….Telefon………………………….
Souhlasím s účastí dítěte na příměstském táboře, zároveň souhlasím s pořizováním
fotodokumentace během akce a s jejím použitím za účelem prezentace organizace.
Zdravotní stav:……………………………………………………….………………………………….
Alergie: ………………………………………………………………………………………………….
Léky, které dítě užívá pravidelně (jaké a kdy): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jiná upozornění (na co je třeba dohlédnout – např. ADHD, aj.):………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu příměstského tábora a beru v úvahu
doporučení daná provozovatelem: děti se budou pohybovat v zařízeních, pokud dítě provede škodu
v těchto zařízeních, musí uhradit celou školu. Nedoporučujeme brát na příměstský tábor drahé
předměty, elektroniku, drahé hodinky, mobilní telefony. Provozovatel neručí za ztráty a zničení
cenností. Povinné vybavení: přiměřené oblečení vzhledem k počasí, jídlo a pití na celý den v
batůžku, pláštěnku, kapesné dle uvážení rodičů (možné uschovat u vedoucího).
S osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů.
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Dále prohlašuji, že jsem v přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání přihlášky, oznámím před
zahájením tábora.

Současně prohlašuji, že telefonické spojení, uvedené v přihlášce, je po dobu konání tábora
platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských
přestupků zajistím odvoz/převzetí dítěte z tábora v daný den.
Dále se zavazuji uhradit případné škody na majetku provozovatele, případně dalších
účastníků příměstského tábora, jestliže je dítě způsobí úmyslně. Účastník programu se
zavazuje dodržovat pokyny vedoucích.

Účastnický poplatek uhradíme: (odpovídající označte)
v hotovosti

převodem na účet

V……………………………

fakturou

Dne………………………….

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………….

Při odjezdu odevzdejte:
kopii průkazu zdravotní
pojišťovny, léky s instrukcemi
v případě, že je dítě pravidelně
užívá.

Přihlášku s kopií průkazu zdravotní pojišťovny odevzdejte v NZDM Klubu
Modrá kočka nejpozději v úterý 27. února 2018.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději 27. února 2018 při odevzdání
přihlášky.

S osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů.
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PROGRAM
5. března
Sraz: v 8:O0 v NZDM Klubu Modrá kočka (Hradecká 16)
Ukončení: v 16:00 v NZDM Klubu Modrá kočka
Program: celodenní výlet – dělání pokusů, příprava obědu, Dům umění)
Cena: 60,- Kč
6. března
Sraz: v 7:30 v NZDM Klubu Modrá kočka
Ukončení: v 16:00 v NZDM Klubu Modrá kočka
Program: celodenní výlet – Olomouc (animační program Svět poznání)
Cena: 150,- Kč
7. března
Sraz: v 8:00 v NZDM Klubu Modrá kočka
Ukončení: v 16:00 v NZDM Klubu Modrá kočka
Program: Ostrava – Malý svět techniky
Cena: 100,- Kč

KONTAKT:
Kontaktní osoba
Bc. Eva Grydilová, DiS.
Email: eva.stupnova@eurotopia.cz
Tel.: 731 613 482
Další informace:
www.opava.eurotopia.cz
Místo na příměstském táboře je rezervováno obdržením přihlášky a
zaplacením platby.
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 6 let do 15 let.
Uzávěrka závazných přihlášek a přijímání plateb nejpozději ke dni 27. 2.
2017 v zařízení Eurotopia.cz, o.p.s. kontaktní osobě nebo na bankovní účet.
Číslo účtu- ČSOB, č.ú.: 163787899/0300
S osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů.

