S t r á žc e l e s a

.

PŘIHLÁŠKA na letní příměstský tábor 2020

Zúčastním se programu v těchto dnech: (odpovídající označte křížkem x)

St 19. 8. (60,-)

Čt 20. 8. (80,-)
Pá 21. 8. (60,-)

Místo konání:
St
Bruntál
Čt
Město Albrechtice,
Hynčický park
Pá
Bruntál

Příměstský tábor je určen pro děti, mladistvé ve věku
od 8 let do 14 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 mladiství se budou
pohybovat v zařízeních, pokud dítě provede škodu v těchto zařízeních, musí
uhradit celou škodu. 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 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 uhradíte:
v hotovosti

Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 24. července 2020.
Přihlášku s kopií průkazu zdravotní pojišťovny odevzdejte
nejpozději do 24. 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 prostorách organizace (Partyzánská 7,
Bruntál).

Při odjezdu odevzdejte:



léky s instrukcemi v případě, že je účastník tábora
pravidelně užívá.

Podpis rodiče (zák. zástupce)……………………………………

.

Program
19. srpna

Sraz: v 9:00 v prostorách organizace Partyzánská 7, Bruntál

Ukončení: v 15:00 v prostorách organizace Partyzánská 7, Bruntál

Program: Seznamování. Vyrábění rámečků a vaků. Hry
Cena: 60,- Kč
20. srpna

Sraz: v 8:30 před budovou Partyzánská 7, Bruntál

Ukončení: v 15:10 před budovou Partyzánská 7, Bruntál
Program: Výlet – Město Albrechtice, Hynčický park
Cena: 80,- Kč
21. srpna

Sraz: v 9:00 v prostorách organizace Partyzánská 7, Bruntál

Ukončení: v 15:00 v prostorách organizace Partyzánská 7, Bruntál
Program: Piknik nebo domácí kino. Tvoření, hry. Ukončení
Cena: 60,- Kč

Kontaktní osoba
Jméno: Nikola Salvová

E-mail: nikola.salvova@eurotopia.cz
Tel.: 735 176 095

.

