PRIHLÁŠKA NA FARSKÝ LETNÝ TÁBOR – František 2019
Meno a priezvisko účastníka: .......................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................. Rodné číslo: ......................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Mobil: .................................................................... Veľkosť trička..............................................
Meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu: ........................................................................
Telefón / Mobil: ..........................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................
Alergia na (peľ, slnko, vodu, mlieko):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nevoľnosť pri cestovaní, reakcia na slnko, vodu, chlad, mlieko, iné:
.......................................................................................................................................................
Iné okolnosti na ktoré je potrebné upozorniť: ..............................................................................
Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa v letnom detskom tábore v horskom hoteli František pri obci Lazy pod
Makytou v termíne od 07.07. do 13.07.2019.
C.I.N. (cin - ako "puto")
Mlynská 39, 920 42 Červeník
IČO 42400872
www.ozcin.sk

Zároveň svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov, spracovaním a zverejnením fotografií z letného tábora
na internetovej stránke www.farnostcervenik.sk a www.ozcin.sk, na sociálnej sieti Facebook a v tlači, v zmysle čl. 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Zákon).

Dátum: ............................. Podpis rodiča /zákonného zástupcu: .................................................

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
Meno a priezvisko účastníka: .......................................................................................................
Lieky a spôsob užívania: ..............................................................................................................
Prehlasujem, že moje dieťa je zdravé a nepohybovalo sa v infekčnom prostredí.
Dátum: 07.07.2019

Podpis rodiča / zákonného zástupcu: ................................................

Do tábora pôjdeme autobusom z Červeníka do hotela František i naspäť. Dieťa si berie so sebou príručnú
batožinu aj veľkú batožinu (kufor), ktorú dáme do batožinového priestoru v autobuse.
Internetová stránka areálu hotela František: www.hotelfrantisek.sk
Zraz:
Odchod:
Príchod:

nedeľa - 07.07. o 13:00 pred základnou školou v Červeníku
nedeľa - 07.07. o 13:30 od základnej školy v Červeníku
sobota - 13.07. o 14:00 pri základnej škole v Červeníku

Budeme vďační, ak vyplnenú prihlášku a kópiu zdravotného preukazu odovzdáte najneskôr 23.06.2019.
Poplatok, ktorý zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu, vstupné v hodnote 110 € treba uhradiť do 23.06.2019.
Vyplnenú prihlášku ako aj poplatok môžete nechať v sakristii alebo priamo u dospelých.
Pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ako aj
lieky, ak ich dieťa pravidelne užíva.
Čo si zbaliť?
1. tematické oblečenie
(odporúčané)
2. pyžamo
3. tepláky
4. ľahká bunda
5. teplá mikina
6. tielko
7. spodná bielizeň
8. ponožky
9. tričko s krátkym rukávom
10. tričko s dlhým rukávom

11. nohavice
12. krátke nohavice
13. plavky
14. prezuvky
15. športová, pevná obuv
16. ľahká obuv
17. pršiplášť
18. slnečné okuliare
19. čiapka/šiltovka/klobúk
20. baterka (nie je povinná,
ale hodí sa)

21. obľubená hračka napr. lopta ;-)
22. hygienické potreby
23. uterák
24. fľaška
25. malý ruksak
26. písacie potreby
27. vreckové
28. lieky

Peniaze podľa uváženia, ale myslite na to, že menej býva niekedy viac.
Vzácne, alebo drahé predmety môžu utrpieť ujmu počas jašenia sa v tábore, takže buďte opatrní.
Poskytovateľ nenesie za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť
Je vhodné aby deti boli pri balení a mali zoznam vecí, ktoré si zo sebou berú na tábor.
Kontakty na dospelých v tábore:
brat Matej 0905 947 655
Martin Vavro 0904 788 710
Matúš Ješko 0918 044 944
Terezka Sobotová 0918 946 400
C.I.N. (cin - ako "puto")
Mlynská 39, 920 42 Červeník
IČO 42400872
www.ozcin.sk

Tešíme sa s Vašimi deťmi... a dúfame,
že aj s Vami 

Animátori letného tábora František 2019

