Sirius Třebíč, z. s.

IČO 26987937

+420 608 847675

Pod školou 555
250 65 Líbeznice

www.siriustrebic.cz
siriustrebic@volny.cz

Příměstský tábor se psy
Pořadatel tábora: Sirius Třebíč, z.s., Pod školou 555, Líbeznice
Termíny:
 15. 7. - 19. 7. 2019
 22. 7. - 26. 7. 2019


Přihlášení na tábor
Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na
stránkách www.siriustrebic.cz a to do naplnění kapacity nejpozději do 30. dubna 2019



Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
vystaví a potvrdí ošetřující lékař, kopii zašlete na e-mail nebo odevzdejte na výše uvedenou
adresu organizace do 15. června 2019.
Odevzdávejte pouze KOPII, potvrzení má platnost 2 roky a je možné jej použít na více
zotavovacích akcí nebo školu v přírodě.
Není nutné použít formulář uveřejněný na www stránkách.



Úhrada poplatku
úhradu zasílejte nejpozději do konce dubna převodem na číslo účtu vedeného u Komerční
banky : 107-8852420247/0100
jako sdělení pro příjemce uveďte „Tábor + příjmení dítěte“ - např. „Tábor + Nováková“
nebo "Tábor + Pařízek“, variabilní symbol - uveďte Vaše telefonní číslo uvedené v
přihlášce - např. „603123456“.

 Výše táborového poplatku
- Poplatek 2200,-- (Cena zahrnuje stravování – 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim,
lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program)
- účast sourozenců nebo přihlášení na dva týdny – sleva 100 Kč / dítě.
Příklad:
2 sourozenci na 1 týden - cena 2x 2100,-1 dítě na 2 týdny - cena 4200,-sourozenci na 2 týdny - 2 x 4200,-V případě, že chcete využít možnost proplacení tábora od zaměstnavatele, pošlete nám
prosím objednávku, ve které specifikujte adresáta a znění textu faktury.


Storno podmínky
Pro tábor platí následující storno podmínky:
- odhlášení dítěte: od 1. 5. do 31. 5. 2019 – poplatek 500 Kč z každého přihlášeného
týdne,
- odhlášení dítěte: od 1. 6. do 14. 7. 2019 – poplatek 1000 Kč z každého přihlášeného
týdne.


Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody
Toto zákonným zástupcem podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za
škody (s datem nástupu na tábor), spolu s okopírovanou kartičkou zdravotní pojišťovny
dítěte – odevzdejte vedoucímu tábora v den nástupu na tábor.



Léky
Pokud dítě pravidelně užívá léky, odevzdejte je dobře označené jmenovkou dítěte a
dávkováním zdravotníkovi tábora v den nástupu na tábor.



Pro účastníky tábora je závazný schválený táborový řád.



Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníků, pro výkon zdravotnické péče na akci
apod. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů. Shromážděna data jsou archivována nezbytně nutnou dobu dle zákona a poté
skartována.



Seznam věcí:

Přezůvky!!!!
Batůžek + láhev na pití (podepsanou jménem nebo jinak označenou)
Kšiltovku
Pláštěnku + gumáky (v případě deštivého počasí)
Náhradní oblečení do označené tašky (zejména u menších dětí) – tričko, tepláky, mikina,
kraťasy, spodní prádlo.
Karimatku a polštářek na odpolední odpočinek
Ručník, plavky a pantofle do vody (pro případ využití mlhoviště v teplém počasí)


Fotografie jsou zveřejňovány na www.siriustrebic.cz – fotogalerie

