Příměstský tábor 2018 “Letní Bažinka”
Pořadatel: Rozvišť, z.s., Vodní 82/2, Horka nad Moravou 783 35
Základní informace:
●
●
●

Věková skupina: 4 – 6 let.
Termín: 16. - 20.7 2018
Provozní doba: 7.30 – 16.00, děti prosím přiveďte do 8.30.

●

Místo: pozemek Lesního dětského klubu Bažinka, Horka nad Moravou (nedaleko Sluňákova,
vedle hřbitova, u cyklostezky na Loveckou chatu).
S sebou:
▪ potvrzení zákonného zástupce (viz níže) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny
▪ svačinku na dopoledne i na odpoledne (v pevné krabičce)
▪ náhradní oblečení a obuv
▪ papuče
▪ pokrývku hlavy
▪ batůžek
▪ lahev s pitím
▪ spacák nebo deku
Podrobnější informace zašleme v průběhu června.

●

●

Jak se přihlásit:
Vyplněnou a podepsanou závaznou přihláškupošlete do 25. 4. 2018.
● Naskenovanou na e-mail: bakavka@gmail.com
● originál poštou na adresu:Rozvišť z.s., Vodní 82/2, Horka nad Moravou 783 35,
●

nebo osobně organizátorům.

Přihláška může být bez podpisu zaslaná mailem (nemusíte skenovat), pokud přijde úhrada do 25. 4.
2018.

Jak platit:
●
●

Převodem na účet Fio Banka č.ú. 2900407809/2010 do poznámky připište „Příměstský tábor
LETNÍ BAŽINKA“ a „CELÉ JMÉNO DÍTĚTE“.
Poplatek za tábor, prosím, zaplaťte nejpozději do 20. 5. 2018.

Storno poplatky:
●

20 % z ceny při odhlášení 15 – 30 dní před akcí.

●

50 % z ceny při odhlášení 14 – 3 dny před akcí.

●

90 % z ceny 3 – 0 dní před akcí (a na akci samotné).

Storno poplatky se neplatí, pokud si rodiče najdou za dítě náhradníka.

Závazná přihláška na příměstský tábor “Letní Bažinka” 2018 Rozvišť z.s.
Jméno a příjmení dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Maminka
Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………………………………………
Telefonní číslo, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………

Tatínek
Jméno a příjmení:
………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo, e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………..

Kdo bude dítě denně vyzvedávat?
…………………………………………………………………………………………………………………

Termín tábora (zakroužkujte): 30. 7. – 3. 8. 2018 nebo 6. – 10. 8. 2018.

Omezení stravy (budeme se pokoušet vyhovět, domluvíme se individuálně podle požadavků):

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní stav dítěte:
Nemoci:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Alergie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Užívá léky:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Další poznámky o zdravotním stavu dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum a podpis rodiče:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyplňte a podepište prosím první den tábora

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození:

………………………………………………………………………………………………………………
Adresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán
ochrany veřejného zdraví ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též
známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami nemocnými infekční
nemocí nebo podezřelými nákazou. Pokud by se výše uvedené projevy objevily u dítěte v průběhu
týdne, svým podpisem též stvrzuji, že dítě na příměstský tábor nepošlu a uvědomím organizátory
akce.

V…………………………………………………

………………………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

dne …………………………………………

