Z ÁVA Z N Á P Ř I H L Á Š K A

OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Dítě je pojištěno pro případ méně obvyklých situací pojištěním, které se vztahuje
na všechny účastníky akcí pořádaných občanským sdružením Anima Iuventutis.
2. Děti mají zajištěny dvě svačiny, oběd a pitný režim.
3. Obsahem každodenního programu budou aktivity nejrůznějšího obsahu, od výletů
do blízkého i vzdáleného okolí, přes sportovní, zábavné, hodnotové
a psychologické hry až po aktivity uměleckého charakteru.
4. Součástí programu bude blok etické výchovy a v některých dnech bohoslužba,
společný den je zakončen modlitbou v blízkém kostele.
5. Rodiče nepošlou na žádný z jednotlivých dnů příměstského tábora dítě, které
nebude zdravé, nebo bude jevit známky infekčního onemocnění, nebo které bylo
v posledních třech dnech v kontaktu s osobou nakaženou infekční nemocí.
6. Při závažném porušení táborového řádu musí táborník opustit tábor a bude předán
rodičům bez nároku na vrácení peněz.
7. 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.
11. Odpovědnost vedoucích za dítě končí ukončením programu hlavním vedoucím
a poté odchodem dítěte, dle závazné přihlášky s doprovodem rodičů či bez něj.
12. STORNO POPLATEK:
Dítě je možné ze závažných důvodů z tábora odhlásit. Je však nutné počítat
s tím, že již nyní vznikají náklady související se zajištěním a přípravou
tábora. Proto bude část již zaplacené ceny stržena (případně ještě dodatečně
uhrazena) formou tzv. storno poplatku, který činí od 10. 07. 2018 300,- Kč.

V...................................... dne ...........................
Podpis dítěte:..............................................................................................................

Podpis zákonných zástupců dítěte (v případě podpisu pouze jednoho
zákonného zástupce tento prohlašuje, že jedná ve shodě s ostatními zákonnými
zástupci, pokud tito existují):
……………………………………………………………………………………………
(podpis)

P ř ímě st ský tá bor

„Malí vynálezci “
16. 07. – 20. 07. 2018

➢ Příměstský tábor je akce pořádaná občanským sdružením ANIMA
IUVENTUTIS ve spolupráci s Římskokatolickou farností Místek.
➢ Tato akce je podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
➢ Konkrétní průběh tábora budou zajišťovat Kristýna Kaizrová (hlavní
vedoucí) a Eda Rada.
➢ KDY:
➢ KDE:

16. 07. - 20. 07. 2018, pondělí až pátek od 8 do 15 hodin
fara Místek, č. p. 56 – vedle kostela sv. Jakuba, který se
nalézá nejblíže náměstí Svobody
➢ CENA:
700,- Kč pro členy Animy, 800,- Kč pro nečleny
(v ceně zajištěna strava – obědy, svačiny, pitný režim,
potřeby)
➢ PRO KOHO: pro děti od 4 let do ukončené 1. třídy (potřebné základy
samostatnosti)
➢ S SEBOU: průkaz zdravotní pojišťovny a průkaz na slevu jízdného,
sportovní oblečení, pláštěnku, čepici proti slunci, krém
na opalování, dobrou náladu
(v případě koupání bude dětem předchozí den tábora
sděleno, ať si vezmou plavky a ručník)
Přihlášku odevzdejte na faře v Místku (Farní nám. 56),
nejpozději do 30.6.2018. Cena za tábor se platí v hotovosti při odevzdání
přihlášky ve farní kanceláři (v úředních hodinách).
Budeme rádi za jakýkoliv sponzorský dar (finanční nebo hmotný) na odměny
pro děti.
Další informace tel. 605 531 055 (Marta Němcová)
nebo e-mail: eexem@centrum.cz, a na www.farnostmistek.cz.
V době tábora je možné kontaktovat:
Kristýna Kaizrová (733 530 894) nebo Eda Rada (733 747 300)

ZÁVAZNÁ 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 osobních údajů a budou využity
k větší bezpečnosti Vašich dětí. Věnujte proto prosím jejich vyplnění náležitou
pozornost.

Užívá dítě nějaké léky, které bude muset užívat na táboře? Jaké? Jak se

Já, zákonný zástupce (jméno)..................................................................................,

…..……………………………………………………………………………….

trvale bytem …..........................................................................................................

………………………………………………………………………..................

přihlašuji své dítě závazně na Příměstský tábor pořádaný o.s. Anima Iuventutis

Souhlasím, aby mé dítě odcházelo z fary po skončení programu bez doprovodu
rodičů: ANO x NE

od 16. 7. do 20. 7. 2018.

JMÉNO DÍTĚTE:.....………………………………………………..................
DATUM NAROZENÍ:.....……….…...ve šk. roce 2018/19 půjde do….....třídy
TRVALÉ BYDLIŠTĚ:………………………….....……………………….…..
TELEFON RODIČŮ:…………………………………………………………
EMAIL RODIČŮ.……………….……..……...................................................
Fyzická zdatnost dítěte:………………………………………………………….
Má dítě astma nebo alergii? Na co?......................................................................
……………………………………......................................................................
Trpí dítě častým nachlazením, bolestmi hlavy apod. Léčí se s nějakým
onemocněním?.......................................………………………………………...
...............................................................................................................................
Má dítě jiné potíže? …………………......……………………………................
Může všechny druhy potravin? ANO x NE (Pokud ne, jaké?..............................
…………….........................................................................................................)
Má dítě nějakou poruchu? (LMD, dyslexie, hyperaktivita, apod.) ......................
...............................................................................................................................

dávkují?......………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………...
Vyjádření rodičů k zájmům, povaze a chování dítěte:

Podpisem na druhé straně přihlášky dítě a zákonní zástupci dítěte potvrzují, že byli
seznámeni s níže uvedenými podmínkami akce (Řád Příměstského tábora a obecná
ustanovení) a souhlasí s nimi a zákonní zástupci též potvrzují, že s nimi seznámili
přihlašované dítě přiměřenou formou a způsobem, který zajistí, že dítě těmto
podmínkám rozumí.
ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
1. Rodič přivede své dítě ráno (do 8 hodin) na faru v Místku, kde jej převezmou
příslušní zodpovědní vedoucí. Dítě bude zdravé. První den tábora (16.7.2018)
odevzdají rodiče zdravotníkovi kartičku zdravotní pojišťovny, přičemž
zdravotník vyhotoví kopii a originál rodičům vrátí.
2. O zdraví táborníků se stará ustanovený zdravotník, kterému dítě nahlásí
sebemenší úraz.
3. Účastník se obléká dle počasí a charakteru tábora. Do uzavřených bot si vždy
vezme ponožky. Sandály bez pásku, tzv. nazouváky, nejsou povoleny.
4. Do farní kuchyně, místnosti vedoucích, místnosti zdravotníka a do cizích
místností je bez povolení vstup zakázán.
5. Účastník chodí pouze na vyhrazené WC. Po použití WC si umyje ruce mýdlem.
6. Dítě dodržuje pravidla stanovená na začátku tábora.
7. Bez souhlasu vedoucích nesmí nikdo opustit areál tábora.
8. Bez svolení vedoucích je zakázána jakákoli manipulace se zápalkami a ohněm.
9. Dítě nebude mít u sebe předměty vyšší hodnoty (mobil, cennosti). Pokud je přesto
přinese, vedoucí je uschová k sobě.
10. Dítě se bude řídit pokyny hl. vedoucího a jím ustanovených pomocníků.
11. Je přísně zakázáno na táboře kouřit, pít alkohol nebo požívat návykové látky.
12. Za nedovolené chování je účastník nucen splnit trest – nejčastěji kondiční cvičení
13. V 15 hodin si rodiče děti na faře vyzvednou, pokud není dohodnuto jinak.

