ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

CO S SEBOU:
1. TEPLÉ oblečení (bundu, svetr, čepici, rukavice, šálu, něco na podvlečení a
převlečení, kdyby bylo sychravo …)
2. Oblečení do místnosti (tepláky nebo kalhoty, triko s dlouhým rukávem,
mikina…)
3. Spacák, nezapomeňte na karimatku! + oblečení na spaní
4. 2× dobré NEPROMOKAVÉ boty, přezůvky do budovy
5. Spodní prádlo, dostatek ponožek, kapesníky, PET láhev, dle možností i
termosku na čaj
6. Pláštěnku, batůžek na výlet, hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta,
mýdlo, hřeben), ručník, toaletní papír
7. Baterku, utěrku, psací a kreslící potřeby
8. Léky, které pravidelně užíváš (s popisem dávkování – odevzdat při příjezdu
na tábor zdravotníkovi tábora).
9. Kartičku pojišťovny, průkazku s fotkou na slevu jízdného, písemné
prohlášení rodičů
10. Jsou vítány jakékoli příspěvky, které obohatí kuchyň (obzvláště buchta,
marmeláda, zavařeniny, ovoce…)
11. Tématem je mobilizace ozbrojených sil. Doporučujeme oblečení ladit do
zelena, v ideálním případě maskáče.

Písemné prohlášení rodiče – potvrzení o bezinfekčnosti
(vyplňte v den odjezdu na tábor, platí pouze po dobu tábora)
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ……………………………………
narozenému dne………………………bytem ……………………………………….
…………………………………………………………změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a není mu nařízeno karanténní
opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se Podzimní
víkendovky v termínu 9. – 11. 11. 2018.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
V …………………………………… dne ……………………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………

PODZIMN Í VÍKENDOVKA
9. 11. – 11. 11. 2018

➢ Podzimní farní tábor je akce pořádaná občanským sdružením ANIMA
IUVENTUTIS – pobočka Místek ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Místek.
➢ Tato akce je podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
➢ Konkrétní průběh tábora bude zajišťovat Kristýna Kaizrová (hlavní
vedoucí).
➢
➢ KDY:
9. 11. - 11. 11. 2018
➢ PRO KOHO: pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ
➢ KDE:
fara ve Staříči
➢ ZAHÁJENÍ: v 17:00 přímo na faře ve Staříči
➢ UKONČENÍ: ve 14:30 na staříčské faře (případné změny budou
sděleny e-mailem)
➢ CENA: (v ceně zajištěna: celodenní strava, nocleh, atd.)
400 Kč (pro přihlášky doručené do pátku 2.11.)
500 Kč (pro přihlášky doručené po 2.11.)
Přihlašování možné do 6.11.2018
Peníze budeme vybírat v hotovosti při příjezdu
Prosíme rodiče, aby si ve čtvrtek 8.11. zkontrolovali email. V případě
potřeby budeme informace zveřejňovat právě prostřednictvím emailu.
Přihlášku odevzdejte na faru v Místku (Farní nám. 56) v úředních hodinách
nebo na mail kristyna.kaizrova@seznam.cz (Přihláška musí být vytištěna a
naskenována).
Budeme rádi za jakýkoliv sponzorský dar (finanční nebo hmotný).
Další informace viz tel. 733 530 894 (Kristýna Kaizrová) nebo e-mail:
kristyna.kaizrova@seznam.cz; vojtazvak@gmail.com (Jáhen Vojtěch Žvak) a
na www.farnostmistek.cz
Kontakt v době tábora: Kristýna Kaizrová 733 530 894 (po 21.hodině)

PŘIHLÁŠKA:

Většina údajů, na které se Vás dotazujeme v přihlášce, je po organizátorech
táborů vyžadována právním řádem České republiky. Zaručujeme, že s nimi bude
nakládáno podle zákona o ochraně os. údajů a budou využity k větší bezpečnosti
Vašich dětí. Věnujte proto prosím jejich vyplnění náležitou pozornost.
Já, zákonný zástupce (jméno)..................................................................................,
trvale bytem …..........................................................................................................
přihlašuji své dítě závazně na Podzimní víkendovku pořádanou o.s. Anima
Iuventutis od 9.11 do 11.11. 2018.

JMÉNO DÍTĚTE:………………………………………………………….......
DATUM NAROZENÍ:………...……….ve šk. roce 2018/19 chodí do…..třídy
BYDLIŠTĚ:……………………………………….. PSČ:…………………….
TELEFON A EMAIL RODIČŮ.…………………………..............................
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:........................................................................
Je dítě členem Animy Iuventutis, o.s.? ANO x NE
Fyzická zdatnost:…………………………………………………………....................
Má dítě astma nebo alergii? Na co? ……………………………………......................
Trpí dítě častým nachlazením, bolestmi hlavy apod.? Je trvale sledováno s nějakým
onemocněním?…………………………………..………………………………………
Má dítě jiné potíže (ADHD, dyslexie…)? …………………………………………....
Může všechny druhy potravin? ANO x NE……………………………......................
Užívá dítě nějaké léky, které bude muset užívat na táboře? Jaké? Jak se dávkují?
…………………………………………………………………………………………
Podpisem přihlášky účastník a zákonní zástupci účastníka potvrzují, že byli seznámeni
s níže uvedenými podmínkami akce (Řád Podzimní víkendovky a obecná ustanovení) a
souhlasí s nimi. (v případě podpisu pouze jednoho zákonného zástupce tento prohlašuje,
že jedná ve shodě s ostatními zákonnými zástupci, pokud tito existují)
Datum: ……………Podpis zákonných zástupců dítěte: …………………………
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. O zdraví účastníků se stará ustanovený zdravotník, které dítě nahlásí sebemenší
úraz. Platí to i v noci. Dítě je pojištěno pro případ méně obvyklých situací
pojištěním, které se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných občanským
sdružením Anima Iuventutis.
2. Rodič přivede své dítě 9. 11. 2018 v 17.00 hodin na faru ve Staříči, kde jej
převezmou příslušní zodpovědní vedoucí. Dítě bude zdravé. Rodiče odevzdají
zdravotníkovi při odjezdu vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (viz
následující strana).
3. Dítě se bude řídit pokyny hl. vedoucího a jím ustanovených pomocníků.
4. Dítě dodržuje pravidla stanovená na začátku tábora.
5. Bez souhlasu vedoucích nesmí nikdo opustit ubytovnu.
6. Bez svolení vedoucích je zakázána jakákoli manipulace se zápalkami a ohněm.
7. Protože se chceme na několik dní tábora oprostit od každodenních věcí a přiblížit
se více přírodě a druhým, nebude účastník vůbec používat mobilní telefon, či MP3
přehrávače a podobné věci. Nebude je na tábor ani vozit. Pokud je přesto přiveze,
vedoucí je uschová k sobě a vydá na konci akce.
8. Při závažném porušení táborového řádu musí účastník opustit tábor a bude předán
rodičům bez nároku na vrácení peněz.
9. Dítě bude fotografováno v rámci činnosti, fotografie budou archivovány a je možné
jejich použití při prezentaci a propagaci akce a činnosti sdružení např. v kronikách,
tisku, na internetu apod.
10. Odpovědnost vedoucích za dítě končí předáním zpět rodičům nebo jimi zmocněné
osobě.

