Letní baby táboreček začínajících táborníků:

9.8. - 14.8.2020
Roudný pod Frýdštejnem

Závazná přihláška na letní baby táboreček 2020
- Pension U Peštů, Roudný 4 - Frýdštejn
pořadatel: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou,
IČO: 00 854 859
e-mail: bartova@svclomnice.cz, http://www.svclomnice.cz/
Hlavním vedoucím tábora je: Věra Bártová – Tel. 605 243 787

 ADRESA:

SVČ Sluníčko
Komenského 1037
512 51 Lomnice n. Pop.
481 671 979

Přihlášku zašlete nejpozději
do 31. 5. 2020
na adresu SVČ!

Přihlašuji své dítě jménem_____________________________________________
na letní baby tábor, konaný ve dnech 9.8. – 14.8. 2020 v Roudném u Frýdštejna.
Bydliště ____________________________________________________________________
PSČ _______________________________ Rodné číslo _______________/___________
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny ________________________________________
Jméno otce ________________________________________________________________
Jméno matky _______________________________________________________________
U svého dítěte upozorňuji na (zdravotní či jiné problémy) ______________________
___________________________________________________________________
Kontaktní e-mailová adresa: _____________________________________________
Kontaktního spojení v době konání tábora

__________________________________
/jméno-popř. vztah/

Táborový poplatek činí 2 800,- Kč.
Potvrzuji správnost uvedených údajů v závazné přihlášce a dávám tímto výslovný souhlas s tím,
aby Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou (SVČ) se sídlem Komenského 1037,
512 51 Lomnice nad Popelkou zpracovávalo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, směrnice SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně
osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní
matriky SVČ, uvedené osobní údaje. Souhlas uděluji na dobu neurčitou nebo do odvolání mého
souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a SVČ mé 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 _____________________

Milí
táborníci,
vážení rodiče,
Datum
__________________________

Podpis rodičů ______________________

jsme rádi, že jste si vybrali náš tradiční baby tábor, který má dlouholetou tradici a
tým zkušených vedoucích, kteří se na všechny účastníky moc těší.
Doufáme, že tábor bude jedním z mnoha příjemných zážitků, které vás o letošních
letních prázdninách čekají.
Ubytováni budeme v léty prověřeném pensionu U Peštů, v 5-8 lůžkových pokojích,
s vlastním sociálním zařízením. Stravování je pro nás zajištěno 5x denně přímo
v zařízení, samozřejmostí je pitný režim i dobrá parta šikovných vedoucích a instruktorů.
V letošním roce se společně s Harry Potterem vydáme do školy čar a kouzel, do
Bradavic. S Ronem i Hermionou si zahrajeme famfrpál, vyzkoušíme si létání na koštěti,
uvaříme kouzelné lektvary a naučíme se zacházet s kouzelnou hůlkou. Budeme
společně soutěžit, hrát si i chodit na výlety a na koupaliště.
Věříme, že společně prožijeme krásné dny plné radosti a přátelství. .
Odjezd na tábor je v neděli 9. srpna v 14.00 hodin od Střediska volného času
Sluníčko v Lomnici nad Popelkou (ulice Komenského 1037).
Návrat je na totéž místo v pátek 14. srpna 2020 přibližně v 15.00 hodin.
K autobusu při odjezdu nezapomeňte přinést:
o
o
o
o
o

zdravotní a očkovací průkaz dítěte
kartičku zdravotní pojišťovny (stačí i kopie)
zdravotní potvrzení od lékaře a léky, které dítě pravidelně užívá
prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
doklad nebo kopii o zaplacení táborového poplatku.

Těšíme
se poplatek
na Tebe a2 krásné
dny
na táboře!!!
Táborový
800,- Kč
uhraďte
•

•

nejpozději do 10. července 2020 na běžný účet SVČ, vedený u Komerční
banky a.s. pobočka Lomnice n. Pop. na číslo: 78-9630830237/0100 - při
platbě použijte variabilní symbol 2020/8888
hotově proti příjmovému dokladu v SVČ do 30. 6. 2020.

____________________________________________________________
Veškeré dotazy k úhradě táborového poplatku, včetně možnosti vystavení faktury pro
zaměstnavatele, směrujte na tel. SVČ – 481 671 979.
___________________________________________________________________
Rodiče, dodržujte, prosím, tato pravidla!
•
•
•

Neposílejte dětem na tábor dopisy ani balíčky, bude o ně dobře postaráno!
S ohledem na průběh programu se vyhněte návštěvám letního tábora!
V případě, že se budete chtít informovat o dětech a táboře během jeho
konání, využijte mobilní telefon 605 243 787 v době od 21,00 do 21,30 hodin,
děkujeme.

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
- dlouhé kalhoty na cestu a na výlety
- krátké kalhoty, 2x tepláky
- 2x nátělník, 3x tričko
- větrovka, teplá mikina
- ponožky
- spodní prádlo, kapesníky
- plavky
- čepice proti slunci, sluneční brýle
- pláštěnka
- pyžamo
- sportovní obuv, sandály, holínky, přezůvky do chaty
- hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, hřeben,
krém na opalování, toaletní papír, ručník, osuška na koupaliště,
sáček na špinavé prádlo
- kapesní svítilnu, sešit A5, propiska, pastelky, nůžky, lepidlo, fixy
- staré prostěradlo nebo kus látky na zničení (1,5 x 1,5 m)
-„plyšák na tulení“, karty či knížka pro chvíle osobního volna
- malý batoh na výlety, láhev na pití, šátek na hry
- zdravotní a očkovací průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, zdravotní
potvrzení a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
- kapesné max. 150,- Kč
Věci dětem složte do staršího kufru, v němž se jim
lépe udržuje pořádek a snadněji se v něm orientují.
Zároveň Vás prosíme, aby děti balily společně s vámi,
aby získaly alespoň částečně přehled o věcech, které
jim zabalíte. Všechny věci, prosím, označte!!!
Prosíme rodiče, aby nedávali dětem na tábor
mobilní telefon a jiné cennosti;
SVČ neručí za jejich případné ztráty a poškození.
Mobilní telefon dle našich zkušeností
celkově narušuje klidný průběh tábora
a spokojený pobyt dětí na něm.

