Zaměření tábora:
Letní tábor pro děti od 7 -15ti let s ubytováním v stanech
zvaných Tee-pee, max. počet účastníků 30
Program tábora:
Celotáborová hra, sportovní činnost, hry, tábornická
dovednost,
biblické
vzdělávání.
Vzhledem
ke
křesťanskému vyznání vedoucích bude tábor veden
v tomto duchu. Je určen pro děti jak z nevěřících tak
věřících rodin.
Termín konání : 29.6. - 6. 7. 2019
Místo konání: Střítež nad Bečvou
Cena: 1600 Kč na dítě, částku prosím uhraďte dle svých
možností co nejdříve, nejpozději do 20. 5. 2019.
V případě nezaplacení do uvedeného termínu bude místo
nabídnuto dalším dětem. Pokud odhlásíte Vaše dítě po
termínu 15. 6. 2019 budeme účtovat storno poplatek
v hodnotě pořízených věcí.
Doprava: Společně vlakem/autobusem
Sraz : 29.6. 2019
11:20 na rohu pošty 2
Příjezd: 6.7.2019
14:07 tamtéž
Povinná výbava :
Výstroj: 6x tričko, 2x kalhoty, 3x mikinu, kraťasy,
kšiltovku, větrovku,10x spodní prádlo, 10x letní a 3x
teplé ponožky, plavky, šátek, SANDÁLE, tenisky, pevnou
obuv, GUMÁKY
Výzbroj: PLÁŠTĚNKA, BATERKA (s náhradními
bateriemi), SPACÍ PYTEL (NE HADROVÝ NEJLÉPE
MUMII), karimatka, stará deka, batůžek, hrnek, ešus
nebo 2 misky, lžíce, kapesníky, ručník, mýdlo, kartáček
na zuby a pastu, hřeben, šicí potřeby, REPELENT,
kapesné, Bibli (kdo má), hudební nástroje vítány a
hlavně kopu dobré nálady.
Průkaz zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz
(stačí kopie těchto dokladů)
Pokyny pro rodiče :
- Prosím vyplňte „nástupní list“a odevzdejte až při
NÁSTUPU dítěte na tábor. Bez tohoto listu Vaše dítě
nemůžeme vzít
- Věnujte pozornost úplnému vybavení svých dětí podle
seznamu, ušetříte jim i nám případné potíže. Všechny
věci označte značkou, seznam věcí dejte dětem s sebou
- Nedávejte dětem drahé věci (mobil,…)
- Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali své děti!!
- Přihlášku předejte osobně, či jako scan mailem na
adresu tabory@baptisteolomouc.cz.
Částku za pobyt předejte osobně, nebo pošlete na účet
č. : 377834013 / 2010, v.s. 105+prvních 6 číslic r. č.,
do zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTĚTE
Je možno zajistit potvrzení částky pro čerpání příspěvku
ze zdravotní pojišťovny či od zaměstnavatele.
Vedoucí tábora: Radka Chmelářová, tel. 724321460 ,
tabory@baptisteolomouc.cz

HOBIT - CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Přihláška na dětský tábor
1. Osobní údaje dítěte
Jméno a příjmení:
Ulice, číslo:
Obec, město:
Datum nar.:
Třída ZŠ:
Zdravotní pojišťovna:

PSČ:
Státní příslušnost:
Je dítě poprvé na táboře:
ano*

ne*

2. Osobní údaje zákonného zástupce
Příjmení, jméno, titul:
Ulice, číslo:
Obec, město:
Telefon domů:
Zaměstnavatel:
Telefon do práce:

PSČ:
Poměr k dítěti:
e-mail:

3. Prohlášení rodičů
Přihlašuji své dítě závazně na uvedený křesťanský tábor a prohlašuji, že jsem se
seznámil(a) se všemi pokyny pořadatele tábora. Beru na vědomí, že neuvedení
důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň, či špatné vybavení může
být důvodem k vyloučení z tábora. Souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní
potřebu BJB za účelem získání dotací od MmOl.
V

dne

podpis rodičů

Poznámka: Prostudujte pozorně celou přihlášku a řádně ji vyplňte ve všech oddílech.
Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte organizátorům tábora osobně, případně jako
scan na tabory@baptisteolomouc.cz do 1. 5. 2019.
Úhradu tábora proveďte do 20. 5. 2019
*nehodící se škrtněte

