Informace o táboře
1., 3. a 5. turnus probíhá od pondělí do pátku 8 – 15. 30 hodin
2. a 4. turnus (keramický) probíhá od pondělí do pátku 8 – 15. 00 hodin

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………….

Cena:

1., 3. a 5. turnus … 1 300 Kč, 2. a 4. turnus…1 400 Kč

Platba: v hotovosti v recepci Háčka nebo převodem na účet č. 8282670227/0100.

Bydliště: ……………………………………………………………………………….. PSČ: ……………..

Var. symboly: 1. turnus: 333301 2. turnus: 333302 3. turnus: 333303 4. turnus: 333304
5. turnus: 333305

Datum narození …………………………...
Mobilní telefon: matka ……………………………

Termín splatnosti je 30. 4. 2018.

otec…………………………………..

Jiná sdělení pro vedoucí tábora: ……………………………………………………………………
Bude naše dítě odcházet samo domů:
ANO – NE
(Nehodící se škrtněte)

Po celý týden je zajištěn pitný režim a to i v terénu! (Většinou cukrem slazená šťáva Jupí.)
V ceně tábora i dopolední svačina a oběd.
Rovněž všechny pomůcky a materiál na hry a tvoření i drobné odměny jsou v ceně tábora.
Věci potřebné na tábor:

Zaškrtněte prosím požadovaný termín:

- přezůvky, kšiltovka, holínky (v případě deštivého počasí)

1. 9. – 13. července 2018: Let galaxií

1 300 Kč

2. 16. – 20. července 2018: Města a vesnice (keramický tábor)

1 400 Kč

3. 6. - 10. srpna 2018:

Pojďte s námi do pohádky

1 300 Kč

4. 13. – 17. srpna 2018:

Zvyky a tradice (keramický tábor)

1 400 Kč

- na výlet: vhodné oblečení, batůžek, pevnou obuv, láhev na pití, pláštěnku, drobné kapesné
Prosíme, aby měly děti všechny věci podepsané.
Na tábor prosím dětem nedávejte žádné drahé oblečení, většinu dne budeme trávit v přírodě.
Doporučujeme, aby cenné věci (mobily, foťáky, notebooky, tablety, powerbanky,…) děti zanechaly
doma, především z důvodu ztráty nebo poškození.
V den nástupu na tábor bude Vaše dítě ještě potřebovat:
(Myslete prosím na to, že bez těchto tiskopisů nebude Vaše dítě na tábor přijato).

5. 27. – 31. srpna 2018 : Cesta do pravěku aneb Jak přežít v divočině
1 300 Kč
Středisko Oblastní charity Červený Kostelec Háčko
děkuje za Vaši přízeň 

1. Kopii osvědčení o zdravotní způsobilosti
vystavené dětským lékařem (je platné 1 rok a cena je většinou 50 – 100 Kč - platí se u lékaře)

2. Potvrzení o bezinfekčnosti
podepsané Vámi, zákonnými zástupci, s datem nástupu na tábor (formulář je přiložený k těmto informacím)

3. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny
4. Potvrzení o svolení k fotografování dle příslušného zákona (formulář je též přiložen)

!!!

V ……………………………………………………….. dne ………………… 2017
Podpis zákonného zástupce:

………………………………………………………………………………

Prosím doručte osobně do recepce Háčka v Červeném Kostelci nebo zašlete e-mailem.

Všechny tyto dokumenty prosím odevzdejte
nejpozději 1. den nástupu na tábor.

!!!

Kontakty:
Mgr. Markéta Šolcová, hlavní vedoucí……………………………………………………….. 731 604 204

http://hacko.ochck.cz/
Přejeme vám, rodičům i dětem, krásný zbytek školního roku a příjemně prožité prázdniny a dovolenou.

