Středisko volného času POHODA A POHODA COOL
pořádá během jarních prázdnin

„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“
Datum konání:
Místo konání:
Denní doba tábora:
Maximální denní kapacita:

4. 2. 2019 - 8. 2. 2019
SVČ POHODA A POHODA COOL
Budovatelů 1229, Hlinsko
od 7.00 – 17.00 hod.
20 dětí 1. stupně ZŠ - mladšího školního věku

Příměstský tábor je plně hrazen z projektu, rodiče přispívají dětem
pouze na stravování, dopravu a vstupné
v celkové částce 750,- Kč/týden/os.
v uvedené ceně jsou zahrnuty náklady, které nelze hradit z projektu, a to:
 obědy, odpolední svačina a celodenní pitný režim = 80 Kč/os./den
 autodoprava na výlet 100,- Kč/os.
 vstupné do planetária 50,- Kč/os.
 vstupné do zábavního parku 100,- Kč/os.
 vstupné do kina 100,- Kč/os.
Zákonný zástupce je povinen své dítě přihlásit formou písemné přihlášky.
Přihlášky budou přijímány do 30. ledna 2019

„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH“
PROGRAM TÁBORA

PONDĚLÍ 4. 2. 2019
výtvarné dílny, výroba táborových triček,
bowling
ÚTERÝ 5. 2. 2019
celodenní výlet autobusem do planetária a zábavního parku Tongo
v Hradci Králové
STŘEDA

6. 2. 2019

bruslení na zimním stadionu,
sportovní hry v tělocvičně – pohodový pětiboj
ČTVRTEK 7. 2. 2019
návštěva kina – film dle programu,
turnaj X-box
PÁTEK 8. 2. 2019
venkovní aktivity dle počasí, procházka do lesa
návštěva plaveckého bazénu v Hlinsku

Přihláška
„JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR"
Termín: 4. – 8. 2. 2019
Příjmení: …………………………………………...................... Jméno: ………………………………….........................................
Obec: ………………………….................. ulice: ………………………………................... PSČ: ………………..............................
Datum narození: ………………………………….................... třída ZŠ: ……………………………………..................................
Telefon domů: ………………………………........................... e-mail: …………………………………………................................
Jméno a příjmení rodičů nebo zákonných zástupců:…………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Zdrav. pojišťovna: ……………………………………………………………………………................................................................
Bere léky proti (jak často): ……………………………………………………………………..........................................................
Alergie (na léky, pyl, štípnutí, seno, druhy jídla, …): ………………………………………..............................................
Jiné zdravotní problémy: ……………………………………………………………………............................................................

Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný souhlas s tím,
aby je Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool, Hlinsko, se sídlem Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
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 a publicitu projektu.

V Hlinsku dne:

……………………………………………

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

Informace k příměstským táborům
SVČ Pohoda a Pohoda Cool
Termín tábora I.: pondělí až pátek v termínu 4. - 8. 2. 2019
Vedoucí: Martina Hronová DiS, Petr Sodomka (oba zaměstnanci SVČ)
Příměstský tábor bude fungovat od 7 hodin do 17 hodin. Organizované aktivity
začnou od 8 hodin, scházet se budeme v herně SVČ Pohoda a Pohoda Cool, kde
si budete moci děti v 17 hodin opět i vyzvednout.
Tábor mohou navštěvovat děti 1. stupně ZŠ - mladšího školního věku z
celého území MAS Hlinecko
Program:
Dětem nabídneme spoustu pohybových a zábavných činností a aktivit, různé
druhy her, návštěvu bazénu, bowlingu apod. Během tábora se děti mohou těšit na
hudební a výtvarné dílny, či celodenní výlet do Hradce Králové. Veškeré vybavení
bude zajištěno. Na viděnou se těší tým SVČ Pohoda a Pohoda Cool.
Podrobné informace s rozpisem výletů a aktivit budou zaslány rodičům
přihlášených dětí týden před zahájením příměstského tábora. Samozřejmě je
nutné počítat s možností změny, a to dle počasí.
Stravování:
Rodiče dětem připraví ranní svačinku, odpolední svačinku + pití na celý den
zajištuje SVČ a je plně hrazeno rodiči. Oběd bude zajištěn v jídelně DS Drachtinka
(hrazeno v plné výši rodiči). V případě celodenního výletu bude zajištěn oběd
formou balíčku.
Co s sebou na příměstský tábor:
Sportovní oblečení, ranní svačinku, láhev na pití, pokrývku hlavy, plavky, ručník,
brusle, kartičku pojištěnce, přezůvky.
Podrobné informace o tom, co bude potřeba na jednotlivé dny, obdržíte týden před
zahájením e-mailem.

Příměstský tábor je plně hrazen z projektu, rodiče
přispívají dětem pouze na stravování, dopravu a vstupné
v celkové částce 750,- Kč/týden/os.
v uvedené ceně jsou zahrnuty náklady, které nelze hradit z projektu a to:
 obědy, odpolední svačina a celodenní pitný režim = 80 Kč/os./den
 autodoprava na výlet 100,- Kč/os.
 vstupné do planetária 50,- Kč/os.
 vstupné do zábavního parku 100,- Kč/os.
 Vstupné do kina 100,- Kč/os.
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Nedoporučujeme brát s sebou:
-

větší obnos peněz
nové oblečení, digitální hry
cenné věci (řetízky, prstýnky, atd.)

Věci zakázané:
- rádia
- mobilní telefony, tablety

UPOZORNĚNÍ: Za případnou ztrátu nedoporučených či zakázaných věcí
neručíme!!!
POKUD SI DÍTĚ PŘINESE S SEBOU VĚTŠÍ ZÁSOBU SLADKOSTÍ, POPŘ.
DALŠÍCH NEVHODNÝCH POTRAVIN /ENERGETICKÉ NÁPOJE APOD./
BUDE MU TOTO ODEBRÁNO A VRÁCENO PŘI ODCHODU DOMŮ
!!!!!!!
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 30. ledna 2019 přímo v SVČ Pohoda a
Pohoda Cool, nebo zašlete na níže uvedené kontakty. Radíme však se přihlásit co
nejdříve, neboť kapacita tábora je omezená.
Kontaktní osoby:
Mgr. Jiří Hrabčuk
Martina Hronová DiS

jiri.hrabcuk@seznam.cz
svc.pohoda@seznam.cz

724 191 975
774 185 210

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Příměstské tábory SVČ Pohoda a Pohoda Cool,
r.č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009781, který je realizovaný a financovaný s podporou
ESF, Operační program zaměstnanost.
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