PŘIHLÁŠKA
NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VOJKOVICE

2022
NÁZEV TÁBORA:

Putujeme přírodou

DÍTĚ
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Zdravotní stav (alergie,léky):

Plavec ( ano / ne):

Má dítě nějaké omezení (běh,
námaha, nevolnost v autobuse):

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Jméno a příjmení:
Vztah k dítěti:
Telefon:
E-mail:

Osoby, které jsou oprávněné dítě vyzvednout
Jméno a příjmení / vztah k dítěti / telefon:
Jméno a příjmení / vztah k dítěti / telefon:

Přihlašuji závazně své dítě na Příměstský tábor (dále jen „PT“) ve shora uvedeném termínu a plně
souhlasím s podmínkami PT a s organizačním řádem ( součást přihlášky). Zavazuji se uhradit nejpozději
do 15.6.2022 cenu ve výši 2 500,- Kč; Bude-li tábor zrušen na základě nařízení vlády, peníze se vrací.
Souhlasím s pořizováním fotografií v průběhu PT a s jejich použitím k propagačním účelům obce
Vojkovice a RETRO spolku, z.s. Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním výše uvedených
osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.
Souhlasím se zdravotním ošetřením během PT a v případě akutního úrazu (např. zlomenina) či nemoci
(např. zánět slepého střeva) souhlasím s tím, aby mé dítě bylo ošetřeno v nemocničním zařízení. O vzniku
jakéhokoliv úrazu či onemocnění vyžadujícího lékařské ošetření budu okamžitě informován na toto
telefonní číslo:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámena s organizačním řádem a podmínkami PT. Beru na
vědomí, že opakované porušování kázně může být důvodem k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na
vrácení peněz.

V __________________ dne _________________

_______________________________
podpis zákonného zástupce

INFORMACE PRO RODIČE
Příchod dítěte:
7:00 – 7:30 hodin v budově MŠ
Vyzvednutí dítěte: 16:00 – 16:30 hodin (po předchozí dohodě lze i dříve)
Stravování:
Dopolední svačina
Oběd, odpolední svačinu, pitný režim po celý den
Cena:
2 500,- Kč (cena je konečná)
Splatnost:
• Cena 2 500,-Kč je splatná nejpozději do 15.6. 2022. Na poplatky uhrazené po tomto
termínu nebude brán zřetel a dítě tím nemůže být na tábor přijato
• bude-li tábor zrušen na základě nařízení vlády, poplatek se vrací
• cenu lze zaplatit v hotovosti na OÚ Vojkovice anebo převodem na účet RETRO spolku
č .ú. 115 – 4033070257/0100
S sebou:
• kopie průkazu pojištěnce dítěte (bez tohoto průkazu nemůže být dítě na tábor přijato) se
odevzdá v den nástupu
• prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem dítěte (bez tohoto prohlášení
nemůže být dítě na tábor přijato) se odevzdá v den nástupu
• léky, pokud je dítě bere během dne, v krabičce označené jménem dítěte se odevzdají v den
nástupu na celý týden
• oblečení a boty na ven odpovídající aktuálnímu počasí, pláštěnka
• přezůvky
• pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém
• vlastní láhev na pití min 0,5 L
• batůžek na záda
Program:

7.00 – 7.30 příchod dětí
08.00 – 12.00 organizovaná činnost na téma příměstského tábora 9:30 dopolední svačina
12.30 – 13.00 oběd
13:00 – 14.00 polední klid, četba knihy, hraní deskových her, tvoření, klidové činnosti
14:00 - 16:00 organizovaná činnost na téma příměstského tábora, 15:30 odpolední svačina
16.00 – 16.30 odchod dětí

( časy jsou orientační, minimální odchylky jsou možné v návaznosti na denní program)

Program bude tematicky zaměřen dle názvu příměstského tábora a přizpůsoben věkovému složení
přihlášených dětí.
Děti budou svůj čas trávit ve vnitřních a venkovních prostorách obce Vojkovice na adrese: Dům
vzdělávání Vojkovice čp. 140 a dále venku mimo tento prostor, dle daného programu.
Rodiče svým podpisem na přihlášce souhlasí s tím, že děti budou svůj čas trávit i venku, mimo uvedené
prostory, případně pojedou na výlet autobusovou dopravou. Po odevzdání dítěte táborovému vedoucímu
se rodič nebude zdržovat v blízkosti zázemí tábora. Informativní schůzka ohledně organizace tábora se
uskuteční v květnu 2022 ( obdržíte sms zprávou)
V případě opakovaného porušování kázně a neplnění úkolů ze strany dítěte bere rodič na vědomí, že bude
dítě z tábora vyloučeno bez nároku na vrácení peněz.
Kontaktní údaje na pořadatele tábora
Jana Koberová: tel: 725 021 136
Markéta Remšíková tel: 776 459 894

