Salesiánské středisko volného času
Don Bosco
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava
tel.: 599 526 361
e-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz
www.ostrava.sdb.cz

Letní prázdninový tábor The Conspiracy
pro kluky i holky 14 - 16 let
Místo konání: táborová základna v Hodoňovicích (Baška)
Termín: 13. – 22. 7. 2017
Cena: 2200,- (1600,- *)
*Snížená cena v závorce se týká dětí, které jsou v tomto školním roce pravidelnými
návštěvníky programů Střediska (Oratoře, Kroužků, Doučování) nebo kostela sv. Josefa.
Snížená cena se netýká účastníků táborového společenství Random Crew. Uplatnění této
snížené ceny lze pouze po předchozím schválení hlavního vedoucího.
 Při účasti více sourozenců na táborech jsou následující slevy: 1. sourozenec hradí plnou
cenu, 2. sourozenec platí o 300 Kč méně z plné ceny, 3. sourozenec platí o 600 Kč méně
z plné ceny. Tyto slevy se netýkají těch dětí, které již obdržely slevu označenou *. Sleva
se také netýká těch dětí, respektive rodičů, kterým přispěje na tábor zaměstnavatel.
Sníženou cenu či slevu je třeba projednat do 30. 4. s Jakubem Macoškem.
 Přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. května v kanceláři Střediska nebo zašlete
poštou!
 Tábor je třeba zaplatit nejpozději do 31. května v kanceláři Střediska paní Janě
Gabrišové nebo na číslo účtu 1641530399/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum
narození dítěte bez teček (např. 1.12.2005 = VS: 01122005) a do zprávy pro příjemce
bude uvedeno jméno a příjmení dítěte. Nebude-li tábor včas zaplacen, bude místo
nabídnuto dalším zájemcům. Kapacita tábora je omezená!
 Hradí-li tábor zaměstnavatel, vydáváme potvrzení o účasti.
 Pro absolvování tábora je potřeba platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci a škole v přírodě, vyplněné lékařem. Formulář ke stažení naleznete
zde: http://ostrava.sdb.cz//res/archive/1407/153375.pdf
 Na táboře platí Vnitřní řád střediska dostupný na stránkách střediska.
 Přihlášením dítěte na tábor, rodič souhlasí také s Vnitřním řádem táborových akcí
dostupným zde: http://ostrava.sdb.cz/res/archive/1408/153512.pdf
 Bližší informace zašle vedoucí tábora nejpozději 7 dní před začátkem tábora. Do té doby
se můžete informovat u hlavního vedoucího - Jakuba Macoška (775 526 073,
macosek.j@centrum.cz).
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Přihláška na letní tábor The Conspiracy
Účastník tábora

Jména rodičů a kontakty na ně

Jméno:

Otec:

Příjmení:

Matka:

Rodné číslo:

Mobil:

Datum narození:
E-mail:

Adresa
Ulice:

Údaje, které nám mohou pomoci při
přípravě tábora i na něm samotném

Obec:

Zájmy:

PSČ:5
Kontakty na účastníka tábora
Mobil:
Jiné připomínky (ke zdravotnímu stavu…):
E-mail:
Zdravotní informace
Pojišťovna:
Prohlašuji, že výše uvedená data jsou pravdivá. Souhlasím s tím, že tyto osobní údaje budou
použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pro účely Salesiánského střediska Don
Bosco. Souhlasím s fotografováním a filmováním dítěte na táboře a s vyvěšením fotografií na
webových stránkách a použitím v jiných propagačních materiálech Střediska.
Souhlasím s Vnitřním řádem střediska a Vnitřním řádem táborových akcí. Beru na vědomí, že
oba dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách střediska.

Podpis zákonného zástupce
Datum:

Podpis:

