Příměstský tábor „Jestřábek“
Organizátor: Základní škola Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178, tel. 499 886 128
Termín: 23. – 27. 7. 2018
Cena: 1800 Kč
Věk dětí: 5 – 10 let / maximální počet dětí je 24, minimální počet je 12 dětí/
Provoz tábora zajišťují: Alena Herzigová, Lucie Kociánová, Hana Jelínková
Strava: Děti budou mít s sebou na dopoledne malou lahvičku s pitím, a svačinku. Oběd,
odpolední svačinka a pitný režim na zbývající část dne je zajištěn.
Příchod: 8.00 – 8. 15 do parku u náměstí
Odchod: 15. 15 – 15. 30 z parku – stejné místo
Vybavení dětí: malý batůžek na svačinku a výlety, přezůvky, plastový hrníček, pláštěnku,
sportovní oblečení a obutí – přizpůsobte počasí, pokrývka hlavy, kapesník, nedávejte dětem
drahé věci – mobil, řetízky, ….
Přihlášky: K zapsání dětí je nutné vyplnění přihlášky / ke stažení: www. zsms.cz /.
Přihlášku odevzdejte ve školní družině nejpozději do konce května 2018.
Po odevzdání přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol a obdržíte další pokyny.
Platby a stornopoplatky: Uvedenou částku je nutné uhradit na účet 274 452 813/ 0300
po přidělení variabilního symbolu nejpozději do 15. 6. 2018. V případě, že dítě na tábor
nenastoupí, bude účtován storno poplatek ve výši 50 %. Výjimkou je onemocnění dítěte
s potvrzením lékaře.
Zdravotnická dokumentace: Povinností každého rodiče je zajištění následující základní
zdravotnické dokumentace dítěte a odevzdání v den nástupu na tábor.
Prohlášení o bezinfekčnosti
Kartička pojišťovny
Sdělení zdravotních omezení dítěte
Další informace: V případě hrubého porušení táborového řádu může být dítě z tábora
vyloučeno!
Případné úmyslné poškození táborového a školního vybavení bude opraveno na náklady
rodičů.
Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá tábor
zodpovědnost.

Přihláška
příměstský tábor JESTŘÁBEK, 23. – 27. 7. 2018
Základní škola Malé Svatoňovice
17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499/886 128, e-mail: zs.malesv@volny.cz

Jméno a příjmení dítěte:
…………………………………………………………………
Datum narození:* ……………………
Zdravotní pojišťovna:* ………………………
Bydliště:* …………………………………………………………………………………
*vyplňuje se, pokud se nejedná o žáky naší školy

Telefonické spojení na zákonné zástupce:
Jméno: ………………………………………………tel.: ………………………
e-mail: ……………………………………
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a
pokyny.

V ………………………………... dne ………………..
Podpis zákonného zástupce: ………………………………

