2.- 4. ČERVENCE 2018
2. července - Za pokladem lesních skřítků
3. července - Za pokladem skřítků domácích
4. července - Za pokladem lučních skřítků
Vždy od 8.00 do 15.00 hodin SVČ Sluníčko a okolí Lomnice n. Pop.
 Každý den se vydáme hledat poklad a objevovat tajemství s ním
spojené (cílem cest bude blízké okolí Lomnice nad Popelkou)
 Každý den si uvaříme nějakou dobrotu venku na ohni nebo
v kuchyni ve Sluníčku (lívance s bylinkovým čajem, plněné
brambory na ohni nebo grilovaný špíz)
 Každý den si budeme hrát, soutěžit i něco vyrábět (památku
z každého dne si odnesete domů)
Každý den spolu prožijeme prima prázdninové dobrodružství

Poplatek na každý den činí 80,- Kč.
Program bude přizpůsoben počasí.

Přihlášku je třeba odevzdat do 15. června 2018 v SVČ Sluníčko.

Jméno a příjmení……………………………………………………………………….
Datum narození………………………………………………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………….
Telefon zákonného zástupce………………………………………………………
Příměstského tábora SVČ Sluníčko se zúčastním ve dnech:
Pondělí 2.7. ANO / NE
Úterý 3.7. ANO / NE
Středa 4.7. ANO / NE
Zdravotní obtíže…………………………………………………………………………
Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný
souhlas s tím, aby je Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou, příspěvková
organizace (SVČ) se sídlem Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou zpracovávalo ve
smyslu evropského nařízení GDPR, směrnice SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence
školní matriky SVČ. Souhlas poskytuji na dobu trvání akce a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně
kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu a SVČ tyto údaje zlikviduje. Zároveň souhlasím s
pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i s jejich použitím
při prezentaci a propagaci SVČ a pro dokumentaci této činnosti v kronikách organizace.

Datum………………………………. Podpis rodičů………………………………..
SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel. 605 243 787, E-mail: bartova@svclomnice.cz
http://www.svclomnice.cz

