Středisko volného času POHODA A POHODA COOL
pořádá

„MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“
Datum konání:
Místo konání:
Denní doba tábora:
Maximální denní kapacita:
Cena za celý mini tábor:
Cena za jeden den:

3. 1. 2019 - 4. 1. 2019
SVČ POHODA A POHODA COOL
Budovatelů 1229, Hlinsko
od 8.00 – 16.00 hod.
20 dětí ve věku 6 – 15 let
400,- Kč.
250,- Kč. /den

PO DOBU PROVOZU TÁBORA BUDE KLUB POHODA PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN

V ceně tábora je zahrnut kompletní každodenní program od 8.00 – 16 hodin,
obědy, odpolední svačina, pitný režim, výtvarné potřeby, vstupy do bazénu, kino,
pronájem tělocvičny apod.
Maximální denní kapacita je 20 osob
Zákonný zástupce může své dítě přihlásit formou písemné přihlášky buď na celý
tábor /cenově zvýhodněno/ popř. na jednotlivé dny v týdnu. Přihlášky budou
přijímány do 31. prosince 2018

Základní informace pro rodiče
Středisko volného času POHODA a POHODA COOL pořádá:
„MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR"
Termín: 3. 1. – 4. 1. 2019
Denně od 8.00 – 16.00 hodin
Celková cena za tábor je:

400,- Kč. / zvýhodněná /

Cena za 1 den tábora je:

250,- Kč.

Po dobu tábora kontakt na organizátora: 724 191 975 – Mgr. Jiří Hrabčuk
Vyplněné přihlášky a finanční spoluúčast odevzdejte v SVČ POHODA a POHODA
COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko nejpozději do 31. 12. 2018

Věci potřebné s sebou:
- batůžek, pláštěnku

/denně/

- láhev na pití

/denně/

- náhr. boty, ponožky, rukavice, čepici, šálu

/denně/

- přezůvky

/denně/

- dopolední svačinu

/denně/

- drobné peníze na dobrůtky

/denně/

Nedoporučujeme brát s sebou:

Věci zakázané:

-

větší obnos peněz

-

rádia

-

nové oblečení, digitální hry

-

mobilní telefony, tablety

-

cenné věci (řetízky, prstýnky, atd.)

-

atd.

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
!!!!!!!

„MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“
PROGRAM TÁBORA

ČTVRTEK 3. 1. 2019
SPORTOVNÍ HRY V TĚLOCVIČNĚ – TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ,
FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ
POHÁDKOVÁ FILMOVÁ SOUTĚŽ
PÁTEK 4. 1. 2019
VENKOVNÍ AKTIVITY DLE POČASÍ
PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFÍNKŮ
NÁVŠTĚVA PLAVECKÉHO BAZÉNU

Přihláška
„MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR"
Termín: 3. – 4. 1. 2019
Příjmení: …………………………………………...................... Jméno: ………………………………….........................................
Obec: ………………………….................. ulice: ………………………………................... PSČ: ………………..............................
Datum narození: ………………………………….................... r.č.: …………………………………….........................................
Telefon domů: ………………………………........................... 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: ……………………………………………………………………............................................................
Dítě se bude účastnit:
a) celého tábora
b) pouze některých dnů:

ano
čtvrtek

pátek

ne
(zakroužkujte den)

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.

……………………………………………

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

