PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
16.8. - 20.8.2021
Pořadatel: CITADELA Litvínov
Pedagogické zajištění: Mgr. MgA. Jana Loosová a Mgr. Martina Šilhavá
Zdravotník: Mgr. MgA. Jana Loosová
(průkaz ze dne 20.2 2011, akreditace MŠMT čj. 25300)
Jméno dítěte: ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: .………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ….…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spojení na rodiče: (v době tábora) telefon a e-mail
Jméno matky: …………………………………………………..………………………………………….
Tel.: ………………………………………………………….

e-mail: ………….……………………….……………………….…………………….

Jméno otce: ………………………………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………..…………………………………………………

Dítě má tyto zdravotní potíže
(alergii)…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Pravidelně užívá
léky:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Cena tábora činí 1.700 Kč
(cena zahrnuje: 5x dopolední a odpolední svačinu, 5x oběd, pitný režim, dopravu a vstupy, výtvarné a kreativní pomůcky)
Upozorňujeme rodiče, že pedagogický dozor přebírá za děti zodpovědnost až převzetím dítěte od rodiče ve třídě.
Nástup je vždy nejpozději do 8.00 hodin a konec tábora je v 16.00 hodin. Po 16.00 hodině přebírají zodpovědnost
za své děti rodiče. Výjimkou jsou plánované výlety s pozdějším příjezdem.
Každý den bude dětem při příchodu na tábor měřena teplota. V případě, že bude naměřená, je dítě povinné odejít
s doprovodem, který ho přivedl, domů. Děti, které chodí samy, odejdou domů a rodiče vyrozumíme telefonicky.
V případě zrušení tábora z důvodu virového infekčního onemocnění se vyúčtování řídí podle skutečně
vynaložených nákladů, ke dni zrušení příměstského tábora!!!

PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA CITADELA
1.
2.

Tábor je určen pro školáky ve věku 6 – 13 let.
Začátek je každý den v 8.00 hodin. Ukončení je v 16.00 hodin. Docházka dětí je možná od 6.00 hodin (na základě individuální
domluvy).
3. Rodič je povinen dítě osobně přivést – vyzvednout.
4. V případě, že by dítě mělo přicházet – odcházet samo, se sourozencem atd. nebo v jiný čas, než je ukončení tábora, rodiče
tak učiní písemnou formou.
5. Při neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů vracíme na základě lékařského potvrzení částku sníženou o nezbytně nutné
náklady. Pokud se takto nestane a dítě bez omluvy nepřijde, ztrácí nárok na vrácení peněz za tyto dny.
6. Platba zaměstnavatelem za účast na PT bude v případě odhlášení dítěte vrácena zaměstnavateli.
7. Dítě bude v den nástupu seznámeno:
s programem příměstského tábora a změnami, které nastanou
s denním režimem
s táborovým řádem
8. Při všech aktivitách vedoucí instruktoři příměstského tábora poskytují dětem instrukce a informace, které je nutné
dodržovat.
V případě nedodržení, či nesprávného chování nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat rodiče
dítěte a následně řešit danou situaci s nimi. Vedoucí instruktor je řádně proškolen pro práci s dětmi. Zdravotnický
dozor je účasten všech programových aktivit příměstského tábora.
9. Dítě odevzdá v den nástupu ofocený průkaz zdravotní pojišťovny a vyplněnou bezinfekčnost.
10. V batůžku si dítě každý den přinese pláštěnku, pokrývku hlavy, plavky, přezůvky a plastovou ½ l láhev na pití.
11. V případě podezření, že dítě přišlo do kontaktu s nakažlivou nemocí nebo má samo nějaké příznaky, neprodleně nahlásit
hlavnímu vedoucímu tábora a dítě na tábor přestane docházet.
12. Za cenné věci a větší finanční hotovost vedoucí tábora neručí.

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách nebo v kanceláři Citadely.
Vyzvednutí přihlášky není závazné. Dítě je závazně přihlášeno na příměstský tábor až po zaplacení.
Platbu je nutné uhradit bezhotovostním převodem na účet: 3407570287/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platbu v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných případech, a to po předchozí domluvě. O přijetí dítěte budete informováni
písemně. Kapacita příměstského tábora je omezena počtem 30 dětí.
(Upozornění: v poplatku není pojištění dítěte.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S PODMÍNKAMI PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Souhlasím, aby můj syn/moje dcera se účastnil/-a příměstského tábora, který pořádá CITADELA Litvínov
v termínu 16.8. - 20. 8. 2021.
Prohlašuji, že je dítě plně způsobilé k účasti na příměstském táboru a že bylo seznámeno s programem tábora a jeho pravidly:
Účastník (dítě)





je povinen dbát pokynů vedoucího a instruktora
nesmí se vzdalovat z dohledu vedoucího nebo instruktora bez jeho souhlasu
musí být ohleduplný k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách v rámci příměstském tábora
nesmí nosit nebezpečné či cenné předměty na příměstský tábor

Zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím
fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v
přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu
konání tábora a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

…………………………………………………………………………………………………………………
Datum a podpis rodičů (zákonných zástupců)

