Přihláška na farní letní tábor
místo konání - fara Potštát
13. 8. 2021 – 19. 8. 2022
Jméno a příjmení: __________________________________________________________
Datum narození: ___________________________________________________________
Rodné číslo: ______________________________________________________________
Místo narození: ____________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna: ________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu: _____________________________________________________
Ukončená třída: ________________ ZŠ: ________________________________________

Zdravotní stav:
Alergie: __________________________________________________________________
Na co: ___________________________________________________________________
Jaká reakce: _______________________________________________________________

Kontakty:
Jména a příjmení zákonných zástupců:
Otec: _____________________________________________________________________
Matka: ____________________________________________________________________
Mobilní telefon otce: _________________________________________________________
Mobilní telefon matky: ________________________________________________________
Emailová adresa alespoň jednoho z rodičů: ________________________________________
Pokud nebudete k dosažení – uveďte telefon, kam je možné zavolat v případě nemoci
Jméno a příjmení: _________________________________ Telefon: ___________________

Datum: ____________________________

____________________________
Podpis

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s průkazem zdravotní
pojišťovny (popř. kopií průkazu)

Prohlašuji, že
dítě: ________________________________________________________
narozené dne: ________________________________________________
bytem trvale: _________________________________________________
nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem) a hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.
V _______________________________
Dne _____________________________

_____________________________________
Podpis zákonných zástupců dítěte

SOUHLAS RODIČŮ
Dle zákona o ochraně osobnosti není možné vaše děti fotografovat nebo natáčet bez
souhlasu zákonného zástupce.
Tým vedoucích využívá fotografie k dokumentaci činnosti a k prezentaci na webových
stránkách farnosti.
Prosíme touto cestou o souhlas s fotografováním vašeho dítěte nebo jeho rukodělných
prací.

Souhlasím s tím, že mé dítě bude během pobytu na farním táboře fotografováno nebo
natáčeno z výše uvedených důvodů.
__________________________________
Podpis

Tuto část si prosím ponechte

Informace pro rodiče:
Letošní farní tábor začne v sobotu 13. srpna 2022 ráno v 7:45 srazem na faře. Zde si děti
odloží velké zavazadla, které odvezeme na faru do Potštátu. Děti pak pojedou s vedoucími
autobusem na místo konání tábora.
Konec tábora potom bude na faře v Potštátu v 11:00 v sobotu 19.8.2022. Prosíme o zajištění
odvozu dětí z Potštátu domů.
Co sbalit dětem?
Při předávání dětí prosím odevzdejte vedoucímu:
-

Kartičku pojištěnce (popřípadě její kopii)
Léky (pokud dítě nějaké bere)
Vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti

Do kufru
-

Myslím, že jako rodiče nejlépe víte, co sbalit dětem na týdenní tábor
Mimo vše potřebné, sbalte dětem jídelní servis (misku nebo ešus, příbor (stačí lžíce),
hrneček, utěrku), dále prosím papuče, plavky, spacák, karimatku, baterku
Spacák a karimatku
Prosíme, aby si děti s sebou na tábor nebrali žádnou elektroniku a cenné věci, za
případnou ztrátu nejsme zodpovědní, děkujeme.

Malý batůžek
-

Do batůžku sbalte dětem prosím pití a svačinu na celé dopoledne. Na faře dostanou až
oběd.
Pláštěnku

Platba tábora
-

Tábor můžete zaplatit na účet nebo osobně Anežce Klézlové
Cena pro první dítě je 1600 Kč. Pro každé další dítě 1500 Kč.
Číslo účtu: 293177861/0300, do poznámky napište prosím příjmení dítěte/dětí
Prosím o zaplacení do 31. července 2022

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se nebojte ozvat. Vaše dotazy rádi zodpovíme.
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A MOC SE TĚŠÍME NA TÁBOR S VAŠIMI DĚTMI
Za všechny vedoucí Anežka Klézlová
Kontaktní údaje: 736 193 119, anezkaklezlova@seznam.cz

