,,Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže,

jeden všechny přivede, do temnoty sváže..“

Teď nastala doba rozhodnutí… Ještě není vše ztraceno!
Temný pán ještě nerozprostřel Tmu po celém Středozemí, ještě jsou mezi námi
bytosti, které jsou schopné vzdorovat jeho moci a síle. Je však důležité, aby všichni
Elfové, Lidé, Trpaslíci, Mágové a Druidové spojili své síly!
Přidej se k Bratrstvu prstenu a zúčastni se jarního příměstského tábora!
.

PŘIHLÁŠKA na jarní příměstský tábor 2020
Zúčastním se programu v těchto dnech: (odpovídající označte křížkem x)

Po 9. 3.
Út 10. 3.
St 11. 3.
Čt 12. 3.
Pá 13. 3.

(30,-)
(100,-)
(100,-)
(40,-)
(30,-)

Místo konání:
Po
Krnov
Út
Ostrava
St
Dubnice
Čt
Město Albrechtice
Pá
Krnov

Příměstský tábor je určen pro děti, mladistvé a mladé dospělé ve věku
od 7 let do 26 let.
Jméno účastníka………………………………………………………………………… …………....……
Rodné číslo…………………… …………………………………………………..…….
Bydliště: ……………………………………………………………………..PSČ…………………….
Zdravotní stav:……………………………………………………….………………………………….
Alergie: ………………………………………………………………………………………………….
Léky, které dítě užívá pravidelně (jaké a kdy): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jiná upozornění (na co je třeba dohlédnout – např. ADHD, aj.):………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa na rodiče (zákonného zástupce) v době konání příměstského tábora:
Jméno:…………………………………………………………………………………………………….
Adresa……………………………….……………………………….Telefon………………………….

Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu příměstského tábora a beru v
úvahu doporučení daná provozovatelem: děti a mladí lidé 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).
Dále prohlašuji, že jsem v přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se
zdravotního stavu dítěte, mladistvého, mladého dospělého 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 účastníka tábora nebo
vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz/převzetí dítěte, mladistvého nebo
mladého dospělého z tábora v daný den.
Dále se zavazuji uhradit případné škody na majetku provozovatele, případně dalších
účastníků příměstského tábora, jestliže je dítě, mladistvý nebo mladý dospělý způsobí
úmyslně. Účastník programu se zavazuje dodržovat pokyny vedoucích.

Účastnický poplatek uhradíme: (odpovídající označte)
v hotovosti

převodem na účet: 163787899/0300

Souhlasím také s účastí dítěte, mladistvého či mladého dospělého na příměstském
táboře, zároveň souhlasím s pořizováním fotodokumentace během akce a s jejím
použitím za účelem prezentace organizace.
Podpis zákonného zástupce……………………………………………………….

Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 28. ÚNORA 2020.
Přihlášku s kopií průkazu zdravotní pojišťovny odevzdejte v NZDM Caravan
nejpozději do 28. ÚNORA 2020.
Souhlasíme také s tím, že účastník tábora může odejít po ukončení výletu sám:
□ Souhlasím, může odejít po ukončení výletu samotné.
□ Nesouhlasím, osobně si jej vyzvednu v Areálu Karnoly (ČSL armády 43b, Krnov).

Při odjezdu odevzdejte:
 kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 léky s instrukcemi v případě, že je účastník tábora
pravidelně užívá.
Podpis rodiče (zák. zástupce)……………………………………

.

PROGRAM
9. března
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Seznámení s jednotlivými členy Bratrstva prstenu, společné aktivity pro začátek
výpravy
Cena: 30,- Kč
10. března
Sraz: v 7:30 na Hlavním vlakovém nádraží v Krnově
Ukončení: v 15:00 na Hlavním vlakovém nádraží v Krnově
Program: HopJump Ostrava aneb Výprava za mistry trpaslíky
Cena: 100,- Kč
11. března
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Lasergame v Dubnici aneb Bitva se
skřety a vrky
Kontaktní osoba
Cena: 100,- Kč
12. března
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL
armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Pochod k úkrytu krále Elfů v Městě
Albrechticích
Cena: 40,- Kč

Jméno: Bc. Lucie Plebanová
NZDM Caravan (po, st, pá 12:30-17:00h)
E-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz
Tel.: 604 213 995

13. března
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: ve 14:00 v NZDM Caravan
Program: Nalezení prstenu moci, jeho zničení, slavnostní rozloučení členů
Bratrstva prstenu
Cena: 30,- Kč

.

