Přívesnický tábor v Dobříkově
22.-26.8.2022
Tajemství vesmíru
Přívesnický tábor Dobříkov 2. turnus 2022 (22.- 26. srpna 2022)
Pořádá: Obec Dobříkov ve spolupráci s MPSV a Základní škola a Mateřská škola Dobříkov
Zodpovědná osoba za průběh, zázemí, zajištění stravování: Ing. Nikola Kajsrlíková
Vedoucí programu 2. turnusu 2022 a práce s dětmi: Eva Fajfrová
Další pedagogický dozor pro práci s dětmi: Petra Norková, Ludmila Lebedová, Tereza Maixnerová, Kateřina
Bubláková, Eliška Norková
Cena: 100 Kč /týden/ osoba, uhraďte na účet obce Dobříkov, KB, 123-2081960247/0100
V ceně je zahrnut:
- program vytvořený a vedený pedagogem – Eva Fajfrová
- strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim)
- veškerý materiál na plánované aktivity, program, cestovné a odměny
Místo konání:
Prostory mateřské školy a jídelny ZŠ a MŠ Dobříkov, tělocvična TJ Sokol Dobříkov a přilehlá sportoviště
Cena zahrnuje úrazové pojištění dítěte.
Čas:
Děti můžete přivést každý den od 6:30 - nejpozději do 8.30, a vyzvednout si je od 15.00 - 16:00 (Dle vaší potřeby a
po domluvě s námi můžete děti vyzvednout i v průběhu dne.
Co každý den sebou:
•
Vhodné oblečení a obutí podle aktuálního počasí
•
Nepromokavou bundu nebo pláštěnku
•
Sportovní/ pohodlné boty na chůzi
•
Batůžek (Malý batůžek na záda, který děti mohou každý den použít v případě, že půjdeme ven z
areálu - na láhev s pitím, ručník…)
•
Láhev na pití (Děti si mohou v průběhu dne do své láhve čerpat připravené pití - čaj, vodu,šťávu)
•
Kapesníky
•
Léky (Pokud jste v přihlášce zaškrtli, že vaše dítě bere léky či má alergie, odevzdejte léky při předání
dítěte vedoucímu a to v igelitovém sáčku uzavřeném gumičkou nebo v krabičce se jménem dítěte.)
•
Plavky, ručník, krém na opalování, sluneční brýle, klobouk/kšiltovku
•

Zástěru, nebo staré triko na výtvarné aktivity

Věci je možné nechat po dobu tábora v místě konání v uzamykatelném prostoru.

Při prvním předání dítěte odevzdejte také kopii kartičky pojišťovny a “PŘÍLOHU K PŘIHLÁŠCE”, která je součástí
tohoto informačního dopisu – str. 3 a 4 (prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte, svolením s
fotografiemi a souhlasem s bezpečnostními opatřeními) a dále pak v případě potřeby předejte vedoucímu tábora
léky dítěte.
Dále bychom se s Vámi rádi dohodli na tom, aby u sebe děti po dobu společného pobytu neměly mobilní telefony.
Rodiče v případě potřeby mohou volat na kontaktní číslo uvedeném v závěru tohoto dopisu. Dětem tím umožníme,
aby se mohly plně věnovat volnočasovým aktivitám, které pro ně budou nachystané. Nemusí se starat ani o
fotografie. Ty budou námi pořízeny v průběhu tábora a rodiče si je mohou každý den stáhnout/ prohlédnout
stránkách obce Dobříkov

Předem děkujeme za Vaši spolupráci
Dotazy (2. turnus) prosím směřujte na Eva Fajfrová, tel. 725824166
nebo na Obec Dobříkov, tel. 724 189 558

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE
(spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny odevzdejte vyplněné při prvním předání dítěte)

Přívesnický tábor Dobříkov 2. turnus 2022 (22. – 26.8 2022)

Účastník tábora - dítě (jméno a příjmení): ________________________________________
Zdravotní stav dítěte umožňuje účast na akci, nejsou mi známa jiná zdravotní omezení, včetně předepsaných léků a
diet. Zvolte jednu z možností:
ANO - NE
Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky může být moje dítě fotografováno (fotky mohou být
vystaveny na oficiálních stránkách školy a obce Dobříkov
Souhlasím s podmínkami účasti na příměstském táboře, konečnou cenou a potvrzuji správnost údajů ve vyplněné
přihlášce i zde v „Příloze k přihlášce“.
Souhlasím s tím, že pokud se mé dítě bude opakovaně chovat nevhodně a porušovat daná pravidla tábora, či
narušovat bezpečnost svou, nebo jiných účastníků, ukončí tábor předčasně, dle rozhodnutí vedoucí tábora.
Rodič - rodiče souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které se poskytují pořadateli tábora, v
souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského
Parlamentu a rady (EU)2016/679, ve znění pozdějších předpisů (dále jen GDPR). Osobní údaje v rozsahu telefonní
číslo, email, datum narození dítěte, jsou poskytnuty výhradně za účelem provozu letního dětského tábora. Souhlas je
dán na dobu 2 let a lze jej kdykoliv písemně odvolat.
Byl jsem srozuměn s tím, že cena zahrnuje úrazové pojištění.
V………………………………. Dne……………..
………………………………………………………………… podpis zákonného zástupce

