KRÁL DAVID
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
pro děti od 6 do 10 let
Chata Nivka v Semetíně
9.–13. 7. 2018

POŘADATEL
Farní sbor Českobratrské církve evangelické – Horní sbor ve Vsetíně, Palackého 156, 755 01 Vsetín

http://www.tabor.hornisbor.cz/maly-tabor
Bližší informace Vám ráda podá a případné dotazy zodpoví hlavní vedoucí tábora Mgr. Zdeňka Polášková
telefonicky na 734 497 534 (e-mail: zpolaskova@atlas.cz)

1. Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Ulice a číslo domu:

Datum narození:

Státní příslušnost:

Obec, město:

PSČ:

Kontaktní telefon:

Je poprvé na táboře:

2. Osobní údaje zákonných zástupců
Jméno a příjmení otce:

Trvalé bydliště otce (není nutné vypisovat, je-li shodné s bydlištěm dítěte):

Mobilní telefon:

Náhradní telefonický kontakt:

E-mail (není povinné):

Jméno a příjmení matky:

Trvalé bydliště matky (není nutné vypisovat, je-li shodné s bydlištěm dítěte):

Mobilní telefon:

Náhradní telefonický kontakt:

E-mail (není povinné):

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do farní kanceláře Horního sboru ČCE Vsetín,
Palackého 156 nebo zašlete mailem zpolaskova@atlas.cz, nejpozději do neděle 24. 6. 2018

3. Zdravotní pojištění účastníka
Zdravotní pojišťovna účastníka:

Číslo pojišťovny:

Informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora
Uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu,
zdravotní komplikace, zájmy, koníčky, výrazné povahové vlastnosti, specifické zvyklosti – omezení ve stravě apod.

4. Prohlášení rodičů
Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Tábor je veden v křesťanském duchu
dobrovolníky, kteří také předem připravují jeho program. Účast na táboře se zakládá na dobrovolnosti
a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích.
Prohlášení:
Přihlašuji své dítě závazně na tento tábor a souhlasím s cílem a podmínkami tábora. Budu respektovat
instrukce pořadatele. Beru na vědomí povinnost odevzdat v den odjezdu na tábor řádně vyplněný nástupní list.
V ……..…………..………………….. dne ……….…..………..……..

…….…………………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

5. Poučení o platbě
• Cena tábora je 1500,- Kč. Cena zahrnuje náklady spojené s pobytem na táboře (tj. ubytování, strava 5 x denně,
tekutiny během dne, pomůcky ke hrám a dopravu do a z tábora). V případě špatných sociálních podmínek
rodiny lze požádat o slevu z ceny tábora.
• Přihlášky na tábor přijímáme nejpozději do neděle 24. 6. 2018 nebo do vyčerpání kapacity tábora (poté je
možno přihlásit se jako náhradník). Papírovou přihlášku prosím odevzdejte do farní kanceláře Horního sboru
ČCE Vsetín, Palackého 156. Možné je také přihlášení mailem na zpolaskova@atlas.cz, osobně Zdeňce
Poláškové nebo pomocí online formuláře na stránkách http://www.tabor.hornisbor.cz/maly-tabor/. Platbu je
možno uhradit hotově ve farní kanceláři, nebo na účet sboru: 1765788359/0800, variabilní symbol: Rodné
Číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a malý tábor.
• Zaměstnavatel rodičů může přispět na účastnický poplatek. Potvrzení o přihlášení na tábor vystavíme na
požádání. Sourozencům poskytujeme slevu. V případě účasti dvou sourozenců poskytujeme slevu 200,- Kč na
každého.
• Do konce 2. 7. 2018 je možné přihlášku na tábor odvolat a vrací se celá zaplacená záloha. Dojde-li k zrušení

přihlášky po 2. 7. 2018 bez doložení vážného důvodu (nemoc apod.) bude vrácena polovina částky z ceny
tábora.

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do farní kanceláře Horního sboru ČCE Vsetín,
Palackého 156 nebo zašlete mailem zpolaskova@atlas.cz, nejpozději do neděle 24. 6. 2018

