Přihláška na zimní tábor – Jarní prázdiny
Cena pobytu (nehodící se škrtněte)

Člen 14. PS

1 500,00 Kč

Ostatní

1 650,00 Kč

Termín pobytu

OD

10. 2. 2018

DO

16. 2. 2018

Jméno a příjmení účastníka
Datum narození
Bydliště
Jméno otce
- telefon
Jméno matky
- telefon
Jiná sdělení (zdravot. potíže,
léky atp.)
Dítě vlastní platný cestovní
doklad. (Pas, občanku a pod.)
Podpis zákonného zástupce:

Ano - Ne

........................................................

 ---------------------------------------------------- ZDE ODSTŘIHNOUT --------------------------------------------------------

Informace pro rodiče
Přihlášku pošlete na adresu: Luděk Beran, Jiráskova 532/1, 405 02 Děčín, účast předem potvrďte
telefonicky, nebo e-mailem. Účastnický poplatek uhraďte po dohodě buď hotově, případně na účet číslo
920630339/0800 (do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte) – vše nejpozději do
30. 1. 2018
Odjezd: z Hlavního vlakového nádraží v Děčíně, 10. 2. 2018, sraz ve 14:20 (odjezd ve 14:41)
Příjezd: na Hlavní vlakové nádraží v Děčíně, 16. 2. 2018, vlakem v 17:16
Adresa na táborovou základnu: Ludvíkovičky 385, 407 81 Lipová u Šluknova
Všichni účastníci musí mít
• vhodné oblečení a pevnou obuv (zimní) + náhradní
• oblečení na spaní, oblečení „na doma“ + přezuvky
• plavky (pojedeme do bazénu)
• spacák
• hygienické potřeby, ručník
• svačinu na cestu, nádobu na pití (čutora, PET-láhev)
• zdravotní a očkovací průkaz, průkaz pojištěnce, čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
(Prohlášení od lékaře z letního tábora by mělo být stále platné.)
• potřebné léky (dítě bere pravidelně léky, nebo je alergik)
• Platný cestovní doklad / občanský průkaz (jedeme přes Německo, probíhají kontroly).
Vše v batohu nebo krosně. Půjdeme kus pěšky, kufry nejsou vhodné.
Nedoporučujeme brát si s sebou vzácné předměty (elektroniku, řetízky atp.)
Kontakty:
Jiří Janů
Nela Mansfeldová
Luděk Beran:

737 784 842
721 961 609
777 276 293

jiri.janu8@seznam.cz
n.mansfeldova@seznam.cz
Lberan@seznam.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil
dítěti ..................................................................................................................................
narozenému .......................................................................................................................
bytem ................................................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu), a ve
14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno zúčastnit se akce na Lipové od 10. 2. do 16. 2. 2018.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V……………………………………..dne………………………………………..

(podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci)

