8.- 12. ČERVENCE 2019
8. července - Za poklady skřítků Lomnicka
9. července - Za poklady skřítků Semilska
10. července - Za poklady skřítků Novopacka
11. července – Za poklady skřítků Turnovska
12. července – Za poklady skřítků do Lázní Bělohrad
Denně od 8,00 do 15,00 hodin spolu prožijeme prázdninové
dobrodružství. Sraz i ukončení výletu bude v SVČ Sluníčko.
 každý den se vydáme do míst známých i neznámých, vláčkem i
pěšky, objevovat a poznávat tajemství míst blízkých i vzdálenějších
 dle počasí a příležitosti se vykoupeme venku či v krytém bazénu
 proběhneme se po lese nebo navštívíme příležitostné expozice
 soutěžit budeme v hodu, skoku i běhu, zahrajeme si minigolf,
bowling i petang
 každý den si odneseme domů spoustu nových poznatků a zážitků
Program výletů bude přizpůsoben aktuálnímu počasí.
Poplatek za tábor činí 150,- Kč/den,
kromě pondělí, kdy je cena snížena na 90,- Kč.
Do batohu přibalte ručník, plavky, jídlo a pití na celý den,
drobné kapesné a pláštěnku.

Přihlášku je třeba odevzdat do 20. června 2019 v SVČ Sluníčko.
Počet účastníků je omezen.

Přihlašuji syna – dceru ………………………………………………………………………
datum narození ………………………………………………………………………………..
bydliště …………………………………………………………………………………………….
telefon na rodiče ………………………………………………………………………………
na příměstský tábor 2019 SVČ Sluníčko ve dnech:
pondělí 8. 7.

ano - ne

úterý 9. 7.

ano - ne

středa 10. 7.

ano - ne

čtvrtek 11. 7.

ano - ne

pátek 12. 7.

ano - ne

U svého dítěte upozorňuji na 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: ________________________

Program příměstského tábora bude v závislosti na počasí upravován.

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

