ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Název:

Příměstský tábor Svatý Jan nad Malší - letní školka, družina
"S Figurkou jsou prázdniny prima"

Pořadatel:

O.S. Figurka, Svatý Jan nad Malší 1, 373 23 Svatý Jan nad Malší
kontakt na hl. vedoucího: Michaela Hájková, Sv. Jan nad Malší 141,
mob.tel.: 737 257 108, hajkovapm@gmail.com

Adresa tábora:

Svatý Jan nad Malší, budova ZŠ Svatý Jan nad Malší

Termín konání:

13.7. - 24.7.2015

( 10 dní)

v pracovní dnech od 6:15 - 16:30 hod
Doprava:
Strava:

x

Cena pobytu:

1.800,- Kč ( 180-Kč/den) (strava, pitný režim a materiální zajištění)

dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim

(více viz.podrobné informace)

Jméno a příjmení účastníka: …………………………………………………………………….
Narozen:…………………………………………………
Zdrav. Pojišťovna: ……………………………..
Adresa trv. bydliště:………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………
telefon:…………………………………………..
telefon do zaměstnání: ………………………………………………………….
Kontaktní adresa a telefon v době konání tábora:……………………………………………..
…………………………………………………………………….tel:……………………………………
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Dítě pravidelně užívá tyto léky ( uveďte jaké a kdy):……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Další důležité informace pro vedoucí:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec

(*nehodící se škrtne)

Dítě může být vydáno těmto osobám :
(jméno a příjmení, číslo OP)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem.
Pořadatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností ( drahé kovy, elektronika, apod…)
Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů. Jsou mi známy dispozice tábora, uvedl/a jsem
v přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné
změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně
prohlašuji, že tel.spojení , uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora je platné a že v případě závažných
zdravotních problémů účastníka zajistím jeho odvoz. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné
škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně způsobil.
Byl jsem seznámen s podrobnými informacemi k příměstskému táboru, které jsou nedílnou součástí přihlášky.
Dále souhlasím s tím, že fotografie či videa mého dítěte, ať již skupinová nebo individuální, mohou být umístěny
na internetových stránkách organizátora tábora.

Dne:………………………………………..
…………………………………………………..
podpis rodičů
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