Vítej ve světě čar a kouzel
v Bradavicích!
Máš pocit, že jsi jiný?
Zvládneš věci, o kterých
se může ostatním jen zdát?
Koluje ti v krvi kouzelnická
krev?
Tak přijď mezi nás, do
světa, kde nic není
nemožné.
Kdysi dávno existovala
legenda o třech
kouzelných předmětech,
které dohromady tvoří
relikvii života.
Pokud věříš, že je legenda
skutečná, pojď s námi
pátrat po těchto
předmětech, které tě učiní
nesmrtelným.

.

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

Po 17. 8.
Út 18. 8.
St 19. 8.
Čt 20. 8.
Pá 21. 8.

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

Krnov
Opava
Úvalno
Slavkov
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 17. ČERVENCE 2020.
Přihlášku s kopií průkazu zdravotní pojišťovny odevzdejte v NZDM Caravan
nejpozději do 17. ČERVENCE 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
17. srpna
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Nástup do Školy čar a kouzel, rozdělení do kolejí a týmové seznamovací hry, seznámení
s týdenním programem, kouzelnické aktivity
Cena: 30,- Kč
18. srpna
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Kukuřičné bludiště v Opavě a ukázka Agility aneb Nalezení
cesty ven z labyrintu a setkání s fantastickým zvířetem
Cena: 100,- Kč
19. srpna
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Návštěva zrcadlového bludiště v Úvalně
Kontaktní osoba
aneb Najdi cestu ven a zabraň návratu Pána Zla
Cena: 40,- Kč
Jméno: Bc. Lucie Plebanová
NZDM Caravan (po, st, pá 12:30-17:00h)
20. srpna
E-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL
Tel.: 604 213 995
armády 43b, Krnov)
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan
Program: Lasertag ve Slavkově u Opavy aneb Kouzelnický střet se
Smrtijedy
Cena: 100,- Kč
21. srpna
Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan (Areál Karnoly, ČSL armády 43b, Krnov)
Ukončení: ve 14:00 v NZDM Caravan
Program: Úspěšné ukončení příměstského tábora, vyhlášení výsledků a
závěrečný kouzelnický bál
Cena: 30,- Kč

.

