Tělocvičná jednota Sokol Doudleby nad Orlicí,
Švermova 528, 517 42 Doudleby nad Orlicí
telefon : 724121564
PŘIHLÁŠKA NA PUTOVNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
9-15 let
od: 15.8.2021
Jméno a příjmení

:

Datum narození

:

Rodné číslo

:

Bydliště

:

do: 20.8.2021

třída ZŠ :

Dítě je pojištěno u :
Alergie

:

Alergie na potraviny:
Zdravotní omezení:
Matka

:

Otec

:

Spojení na rodiče
telefon:
email:
V případě problému volat

:

Souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů svého dítěte T.J.Sokol
Doudleby nad Orlicí a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Souhlasím s fotografováním a pořizováním
videozáznamu dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací a použitím při prezentaci a propagaci činnosti v kronice, tisku, internetu, atp.

Souhlasím se zveřejňováním fotografií dle potřeb T.J.Sokol (par. 4. zákona 101/2000 Sb.).
Podpisy rodičů

:

!!! Přihláška do 31.3.2021 a záloha 1800,-Kč, doplatek do 30.6.2021!!!

Tělocvičná jednota Sokol Doudleby nad Orlicí,
Švermova 528, 517 42 Doudleby nad Orlicí
telefon : 724121564
INFORMACE PRO RODIČE
Vodácký putovní tábar Vlatva
Cena:

4800,-Kč
Člen T.J.Sokol Doudleby n/O.

4300,-Kč

Přednostní přihlášky členové T.J.Sokol Doudleby n/O. a T.J.Sokol Potštejn
NÁSTUP DĚTÍ: neděle 15.8.2021 v 9,00 u ZŠ Doudleby nad Orlicí, odjezd 10,00 hod vlakem
tábor probíhá od 15.8.2021 do 20.8.2021
S SEBOU:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Prohlášení zákonného zástupce dítěte + kopie kartičky zdravotní pojišťovny

NA CESTU:

láhev s pitím, svačinu, pláštěnku, mikinu do malého batůžku, peníze, rouška, stan,
karimatka, spací pytel, boty do vody, plavky, tričko,kraťasy a šusťákovou bundu na
vodu, ešus, plechový kelímek, lžíci, příbor,dlouhé kalhoty, triko dl.rukáv, triko kr.rukáv,
ponožky a spodní prádlo na počet dní min., pokrývka hlavy, sportovní obuv, sandály,
kraťasy, věci na spaní, hudební nástroj, ručníky, hygienické potřeby, toaletní papír,
baterka, psací potřeby, 4ks roušek, kolíčky, šňůra na prádlo, krém na opalování ,repelent
: léky - ALERGIE !!!
Podmínka plavci - 100m.

Přiháška:

Závazný zápis probíhá podáním vyplněné přihlášky
do T.J.Sokol Doudleby n/O. a zápisem do pořadníků účastníků
Dle doručených přihlášek max.20 dětí!!!

Platba:

Zálohu je nutné zaplatit do 31. 3. 2021.
Platbu uhradit převodem na účet 178947947/0300
Variabilní symbol uveďte 2021008. Specifický symbol uveďte rodné číslo dítěte. Do
poznámek k platbě napište jméno dítěte.

Odhlášení:

STORNO POPLATKY PŘI ODHLÁŠENÍ:
1) Od 1. 6. do zahájení tábora - 50 % z ceny LT.
2) Po zahájení tábora - 100 % z ceny LT.
Hlavní vedoucí : Monika Šafaříková
Ostatní vedoucí : Daniela Šafaříková, Renata Viktorinová, Ivo Viktorin, Tomáš Šafařík

V případě nutných opatřeních souvisejících s Covidem-19 nařízených vládními opatřeními si pořadatel tábora vyhrazuje právo
tato opatření zakomponovat do podmínek tábora. Bereme na vědomí, že na tábor není dětem dovoleno brát alkohol, cigarety,
drogy a jakékoli zbraně včetně velkých nožů, a že provozovatel nemůže zajistit bezpečné uložení cenných věcí (mobily - zákaz,
větší obnosy peněz), a proto neručí za jejich ztrátu. Zavazujeme se rovněž zajistit na vlastní náklady převzetí dítěte z tábora, v
případě jeho závažných zdravotních nebo kázeňských problémů, které vylučují jeho další setrvání na táboře. Čestně prohlašujeme,
že dítě je zdrávo a může se zúčastnit vodáckého putovního tábora. Vyjádření lékaře a případná zdravotní omezení dítěte doložíme
na kopii Posudku o zdravotní způsobilosti, který odevzdáme při odjezdu.

