Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, 733 395 716 nebo 603 886 644) zve na:

Hravé příměstské tábory
pro děti od 5 až do 14 let (po domluvě i mladší či starší) v Přerově a okolí ve
všední dny v Klubu Dlažka i na hřišti, v lese, v parku, na výletě.
Hry (stolní, míčové i další), turistika, malování ...

Termíny: 1) 4.+7.-8.7. 2) 11.-15.7. 3) 18.-22.7.
4) 25.-29.7.
5) 1.-5.8. 6) 8.-12.8. 7) 15.-19.8. 8) 22.-26.8. 9) 29.-31.8.
Vždy pondělí až pátek od 8:00 do 16:30.
Zahájení : denně 8-9:00 Klub Dlažka
Zakončení : denně 16-16:30
Kde : Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 02 – 2. patro

Cena: 1.300,-Kč/týden. Jen první a poslední
tábor stojí 800,- Kč Kč.
V ceně: oběd, čaj v klubu, program, úrazové pojištění.
Možno se zúčastnit jen částí týdne: 300,- Kč/den.
Členové Klubu Dlažka mají slevu 30,-/den. Pokud se dítě
zúčastní více příměstských táborů s námi, pak má slevu 30,Kč na den od druhého příměstského tábora.

Přihlášky a informace: Přihlaste se
přímo na www.dlazka.cz přímo na stránce tábora.
Placení - do týdne od přihlášení. A to v klubu či na účet dle mailu, který vám dostanete po
přihlášení na naší internetové stránce. Není třeba potvrzení od lékaře. Možno vystavit fakturu. Platí storno
podmínky dle www.dlazka.cz .

Podmínka: Dobrý zdravotní stav.
Při nástupu na tábor je třeba
předat vyplněný nástupní list
(viz druhá strana propozic nebo
bude na webu).
Poznámka : Akce budou při min. počtu 6 dětí.
Program:
Pondělí: Seznamovací hry, krátký výlet, sporty, stolní hry
Úterý: Celodenní výlet - Tábor Dlažky Rajnochovice +
Troják
Středa: Stolní hry, hry v přírodě a na hřišti, malování …
Čtvrtek: Celodenní výlet – ZOO (Olomouc, Lešná,
Ostrava …) nebo do Pevnosti poznání či jen do přírody.
Pátek: Program na přání, sport, hry, stolní hry…

Speciální program:

Některé tábory budou
mít speciální program - viz jejich internetová stránka od
1.4.2016.

S sebou : Věci dle programu, sportovní boty do
přírody
(botasky), přezůvky do klubu, čepice proti slunci, karta
zdravotní pojišťovny, pláštěnka, svačina, láhev s pitím.

Kapesné: 30,-Kč. Na výlet: Max. 100,- Kč.

Toto prohlášení musí být vyplněno v den nástupu!!!

Nástupní list - tábor č. …
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště + PSČ:
Adresa, telefon a E-mail rodičů po dobu pobytu dítěte na táboře:
Domů:

Mobil:

E-mail:

Do práce:

Mobil:

E-mail:

Případně jinam (pokud rodiče nebudou doma):
Částka za tábor zaplacena dne:
Jak:

z účtu číslo:

hotově

Kým (rodiči, zaměstnavatelem):
složenkou

(zakroužkujte)

Sdělení rodičů organizátorům tábora (alergie na léky nebo prostředí, jaké má dítě vážné
problémy, komu předat dítě při příjezdu z tábora a komu nedávat, apod.):

Dítě si vyzvedne (uveďte jména):
Dítě půjde domů samo: ano ne
Pokud nestačí kolonky – vypište to na speciální papír.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
Prohlašuji, že dítě…………………………………………………… datum narození ………………………………… je úplně zdravé, nemá
psychické problémy a nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…) Dále prohlašujeme, že hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě není zavšiveno a nepřišlo v posledních dvou
týdnech do styku s osobami, které měly vši.
Jsem se vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů v tomto prohlášení
vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu.
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem
pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora (zejména u agresivity,
kouření, případně dalších závažných přestupků). V případě poškození nebo zničení věcí nebo zařízení tábora
způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem jsme si vědomi,že případné škody uhradíme.
Souhlasíme s tím,že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci po dobu nezbytně nutnou a to v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V…………………… Dne ………………… (= den nástupu na tábor)

Podpis zákonných zástupců …………………

Bez nástupního listu není účast na táboře možná!!!

