SVC Slunicko, Lomnice nad Popelkou
www.svclomnice.cz | www.facebook.com/ProrubkyDDMLomnice

zve vsechny taborniky na letni stanovy tabor

v Prorubkach v Orlickych horach
do taborove osady U Stareho mlyna

10. – 19. 8. 2019

Taborova akademie pro superhrdiny

Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“,
pak jsou Prorubky to pravé místo pro Vás.
Pomozte nám vyplnit prázdná místa
v Prorubkově akademii pro superhrdiny
a porazit mocného nepřítele. Naučíte se
používat své schopnosti a připravíte se na
nebezpečí, která na vás čekají tam venku.

Vybava superhrdiny
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Oděv superhrdiny → ve stylu superhrdiny (fantazii se meze nekladou,
inspiraci naleznete třeba ve filmech podle komiksů); jako doplněk si
můžete vymyslet i své nadpřirozené schopnosti či nějakou rekvizitu
Dlouhé kalhoty
Krátké kalhoty
Tepláky, mikiny
Spodní prádlo, ponožky, kapesníky - větší množství
Trička
Plavky (u chlapců bez kapes!), obuv do vody
Čepici proti slunci
Větrovku
Teplý svetr
Punčochy nebo spodky
Cca 3 páry teplých ponožek
Pevné šněrovací boty, sportovní obuv, holínky, páskové boty
Pláštěnku
Hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo, hřeben,
2 toaletní papíry, šampon, ručník, osušku k vodě
Utěrku, hrníček na pití, ešus, příbor – opatřené jmenovkou
Zavírací nůž, nůžky
Kapesní svítilnu + náhradní baterie, sešit A5, tužku, pastelky, fixy
5 metrů prádelní šňůry
Kus bílého plátna (prostěradla)
Spací pytel, karimatku, igelit pro spaní venku
Velký batoh na dvoudenní výlet (takový, do kterého si dítě zvládne
zabalit spacák a karimatku)
Přiměřené kapesné (na osadě bude v provozu obchůdek – občerstvení,
pohledy,…)

!!! ODJEZD DO TÁBORA JIŽ V KOSTÝMU SUPERHRDINY !!!
K ODJEZDU NEZAPOMEŇTE PŘINÉST!
➢ ZDRAVOTNÍ A OČKOVACÍ PRŮKAZ
➢ KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
➢ POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE + LÉKY (POKUD BEROU)
➢ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
➢ DOKLAD NEBO JEHO KOPII O ZAPLACENÍ TÁBOROVÉHO
POPLATKU

Pro rodice superhrdiny
Milí rodiče, pro pohodový průběh tábora dodržujte tato pravidla!
➢ Prosíme vás o téměř přesné dodržení seznamu věcí pro vaše děti,
s ohledem na individuální potřeby dítěte a počasí!
➢ Pro lepší přehled, zabalte věci do kufru! Balte kufr s dítětem,
aby poznalo své věci, případně vše označte jmenovkou!
➢ Neposílejte dětem balíčky s jídlem, budou mít dostatek. Pošta do osady
balíky nevozí.
➢ Návštěvy s ohledem na ostatní děti nejsou povoleny.
➢ Nedoporučujeme brát na tábor mobilní telefony a jiné cennosti,
neručíme za případné ztráty či poškození.
➢ Pište co nejvíce svým dětem pohledy a dopisy.

Táborový poplatek je 3 950,- Kč. Pro každého dalšího
sourozence je SLEVA 400,- Kč.
Platba se provádí ve prospěch bankovního účtu Střediska
volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou:
KB 78-9630830237/0100
Uveďte prosím variabilní symbol 08!
ODJEZD NA TÁBOR JE V SOBOTU 10. 8. V 10:00 HODIN OD
SVČ. PŘÍJEZD JE V PONDĚLÍ 19. 8. V 15:00 HODIN K SVČ.
(Tam i zpět jede autobus. V případě změny časů odjezdu a příjezdu budete včas
informováni.)

Adresa tábora:
Letní tábor „ U starého mlýna“
Liberk – Prorubky
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt do tábora:
604 528 279

simunkova@svclomnice.cz

Využívejte pokud možno pouze
případech, a to mezi 17:00 a 18:30

v nezbytných

Naleznete nás i na Facebooku, kde se také
dozvíte nejnovější informace o táboře:
www.facebook.com/ProrubkyDDMLomnice

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PRORUBKY 2019
Pořadatel: Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, IČO 00854859
E-mail: simunkova@svclomnice.cz, www.svclomnice.cz,
www.facebook.com/ProrubkyDDMLomnice
Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková – Tel. 604 528 279
ADRESA: SVČ Sluníčko, Mgr. Jana Šimůnková
Komenského 1037
512 51 Lomnice nad Popelkou
(PROSÍME, VYPLŇTE ČITELNĚ!!!)

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ JMÉNEM: __________________________________________________________
NA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR, KONANÝ VE DNECH 10. - 19. 8. 2019
BYDLIŠTĚ: __________________________________________________________________________________
RODNÉ ČÍSLO: _____________________

PSČ: _____________

DÍTĚ JE POJIŠTĚNO U ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY: _______________________________________
JMÉNO OTCE:

__________________________________________________ TEL.: _________________

JMÉNO MATKY: __________________________________________________

TEL.: _________________

TELEFON KONTAKTNÍHO SPOJENÍ V DOBĚ KONÁNÍ TÁBORA V PŘÍPADĚ NUTNOSTI:
_____________________________
(JMÉNO-POPŘ. VZTAH)
KONTAKTNÍ E-MAIL: ____________________________________________
POPLATEK ČINÍ 3.950 KČ, ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO SOUROZENCE CENA 3.550 KČ.
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:

Podpisy rodičů: _____________________

