Počas tábora plánujeme aj celodenný výlet autobusom. Označte, prosím,
či súhlasíte, aby sa Vaše dieťa výletu zúčastnilo. Bližšie informácie
o výlete vám budú zaslané e-mailom v pondelok 24.7.2017.
súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo celodenného výletu

nesúhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo celodenného výletu
......................................
meno zák. zástupcu

..............................................
podpis

Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Hurbanova 1 , 916 01 Stará Turá

DETSKÝ DENNÝ TÁBOR

HĽADAČI VZÁCNYCH KAMEŇOV
24.7. – 28.7.2017
Milí rodičia a milé deti!
Chceli by sme Vám priniesť niekoľko základných informácií o detskom
dennom tábore pre deti od 7 do 12 rokov, ktorý pripravujeme v priestoroch
Evanjelického cirkevného zboru v Starej Turej.






Kedy?

Tábor sa uskutoční 24.-28.7.2017 (pondelok – piatok), každý deň od 9:00
do 16:00 hod.

Tábor ukončíme spoločným grilovaním s rodičmi v piatok 28.7.2017 o 15:00
hod vo farskej záhrade.

Za koľko?

Tábor neorganizujeme z komerčných dôvodov, ale preto, že chceme deťom
poskytnúť zmysluplne strávený čas počas prázdnin. Cena za tábor nie je
stanovená. Pokiaľ sa ale chcete podieľať na nákladoch, ktoré sú s jeho
priebehom spojené, budeme vďační za akúkoľvek čiastku. Svoje príspevky
môžete priniesť kedykoľvek počas tábora.





Aké doklady treba?

Vyplnená a podpísaná prihláška
Kópia preukazu poistenca
Doklady prosíme odovzdať
najneskôr do 30.6.2017.










Čo si treba vziať?

Vhodné oblečenie – pre teplé, ale aj chladné a daždivé počasie.
Športová obuv, pršiplášť alebo dáždnik, čiapka proti slnku, fľaša
na nápoj, lieky, ak dieťa nejaké užíva (fľašu a lieky prosíme označiť
menom dieťaťa).

Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Hurbanova 1, 916 01 Stará Turá

Prihláška do letného detského denného tábora 24.7. - 28.7.2017
Priezvisko

Meno

Ulica a číslo domu

Strava:

V tábore bude pripravená 3x denne strava (desiata, obed, olovrant).
Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch cirkevného zboru.
V deň celodenného výletu deti dostanú balíčky so suchou stravou.
Pitný režim bude zabezpečený.

Upozornenie:

Nenosiť do tábora: prstene, retiazky, cenné veci, tablety alebo iné
elektronické zariadenia. Používanie mobilného telefónu je na vlastnú
zodpovednosť. Neručíme za jeho stratu ani poškodenie. Dieťa je samo
zodpovedné za veci, ktoré si do tábora prinesie.
Pokiaľ je možné, pribaľte deťom len minimum sladkostí
Od účastníkov tábora očakávame akceptovanie pravidiel a programu tábora.

Prihlásenie:



Dieťa je možné prihlásiť na telefónnom čísle: 0950 361 163,
alebo osobne na farskom úrade.
 Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajte najneskôr do 30.6.2017.
 Počet detí je limitovaný!
 Zodpovedná osoba: Ľubica Vařáková
lvarakova@gmail.com
www.ecavst.sk

PSČ

Mesto

Dátum narodenia účastníka
Zdravotná poisťovňa

Alergia na

Užívanie liekov pravidelne

Užívanie liekov v čase potreby

Meno a priezvisko zákonného zástupcu

Telefónne číslo zák. zástupcu počas tábora
e-mail zákonného zástupcu

Dôležité doplňujúce informácie o dieťati

V.....................................
Dňa.................................

podpis zákonného zástupcu ...................................

Svojim podpisom dávam podľa par.11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas, aby sa spracovávali osobné
údaje dieťaťa na účely organizovania detského denného tábora v termíne 24.7.-28.7.2017.

