CELOTÁBOROVÁ HRA:
(vedoucí hry Skypy )

MÍSTO:
SRAZ :
NÁVRAT :
CENA :
STRAVA:

Vítkov – Klokočov (bývalá ZŠ, zděná vytápěná budova)
v pátek 1. 2. 2013 v 9:45h na nádraží Ostrava - Svinov
v pátek 8. 2. 2013 v 15:15h na nádraží Ostrava - Svinov
1. 550,- Kč
5x denně (snídaně, svačina, oběd svačina, večeře;, pitný režim po celý den)

S SEBOU :









kartičku pojištěnce, léky připravit se jménem a dávkováním
pyžamo, spacího mazlíčka (plyšák), spacák NE (spaní na postelích v povlečených peřinách)
zimní oblečení na ven (minimálně dvoje teplé nepromokavé kalhoty), dvoje nepromokavé
rukavice, dále čepice, šálu, oblečení do budovy
zimní boty - na ven alespoň dvoje (pohorky, botasky, sněhule, …) a jedny přezůvky do
budovy (pevné na nohy – k dispozici malá tělocvična)
OBLEČENÍ RADĚJI VÍCE NEŽ MÉNĚ, prosím!!!
hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampon, ručník, …)
hrneček (ešus a příbor NE, k dispozici talíře a příbory), šátek na zavázání očí na hry a psací
potřeby, pláštěnku, malý batoh na výlety, bandasku nebo termosku na pití
potřeby k sáňkování – lopaty, sáňky nebo boby
kniha, časopis, omalovánka, … dle zájmu dítěte (v žádném případě NE elektronika!)

Přihlaste své dítě na jarní prázdniny co nejdříve 
(nejpozději do neděle 27. 1. 2013 do 18 hodin)
KONTAKT a PŘIHLÁŠKY:
Lenka „Skypy“ Pavelková, 605 172 322, pavelkovalenka@centrum.cz
Více informací na

Pořadatel:
Sídlo:
IČO:
Web:

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava – Dubina
26518007
www.skaksdakota.cz

Bankovní spojení:

156 650 376/0600 (GE Money bank, a. s.)
Variabilní symbol = datum narození dítěte

UPOZORNĚNÍ:
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI NA TÁBOŘE ÚČTUJEME STORNO POPLATKY:
- 30% S UDÁNÍM DŮVODU (př. nemoc, úraz, vážné rodinné důvody, ...)
- 50% BEZ UDÁNÍ DŮVODU Z CELKOVÉ CENY TÁBORA
Kontakt pro přihlášení a jakékoliv dotazy:

Lenka „Skypy“ Pavelková, 605 172 322, pavelkovalenka@centrum.cz

Adresa doručení přihlášek: Štefan Greš, J. Misky 69/6, 700 30 Ostrava - Dubina
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TÁBOROVÝ ŘÁD
1. Budu dodržovat rozvrh dne a zúčastním se celého programu. Bez souhlasu vedoucího se nikam
nevzdálím.
2. Budu dodržovat směrnice a pokyny, které určují mé povinnosti na táboře.
3. Se všemi účastníky tábora a vedoucími v táboře budu žít přátelsky, ochotně a rád(a) jim pomohu,
budou-li mé pomoci potřebovat a vyhnu se všem sporům a hádkám.
4. Vedoucí jsou mí starší přátelé a zodpovídají během pobytu na táboře za mou bezpečnost. Budu je
poslouchat, dodržovat pokyny, které mi dávají a obrátím se na ně s plnou důvěrou, budu-li potřebovat
radu nebo pomoc.
5. S vypůjčeným inventářem budu zacházet opatrně, abych jej nepoškodil, neboť je společným majetkem
účastníků tábora. Po použití vše v pořádku vrátím. Poškodím-li něco, vždy to poctivě nahlásím vedoucímu.
Poškodím-li něco úmyslně, škodu nahradím.
6. Budu-li se cítit nemocen nebo se zraním, oznámím to ihned vedoucímu.
7. Vodu na pití budu brát jen z určeného zdroje. Jsem si vědom(a) následků, které by vznikly po použití
špatné vody.
8. Budu dodržovat pravidla společenského chování v místnostech, při jídle i ve společnosti.
9. Nebudu používat nožík a jiné nástroje bez dovolení, stejně tak i zápalky, zapalovač aj. (sekyra, petardy,
atd.)
10. Na táboře je zakázána konzumace tatarské omáčky a ostatních pokrmů ze syrových vajec, dále energy
drinků a jiných výrobků obsahujících kofein a další nevhodné látky.
11. Během celého pobytu se zdržím konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek, kouření a
dalších nežádoucích aktivit.
12. Na táboře není dovoleno mít žádná zvířata a jakoukoliv elektroniku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Závazná přihláška na jarní tábor 2013
Přihlašuji své dítě …………………………………………… na JT s celotáborovou hrou „POHÁDKOVÉ
KRÁLOVSTVÍ“, který se bude konat v termínu 1. – 8. 1. 2013 ve Vítkově - Klokočově. Účastník
tábora se bude řídit pokyny vedoucích a souhlasí s táborovým řádem (viz příloha). Nedodržení
těchto podmínek může být příčinou k vyloučení z účasti na táboře bez nároku na náhradu. Při
neúčasti mého dítěte na táboře jsem si vědom(a) uhrazení STORNO poplatku. Prohlašuji, že jsem
se svým dítětem pročetl(a) táborový řád a nejasnosti jsem mu vysvětlil(a).
Souhlasím – nesouhlasím (zakroužkujte) s tím, že fotky a videa mého dítěte budou zveřejněny na
internetových stránkách pořadatele a na tiskovinách s touto akcí spojenými.
V ………………………. dne ……………..…

Podpis zákonného zástupce:

