Přihláška na Příměstský tábor oddílů všestrannosti
T. J. Sokol čeSké BuděJovice
Jméno a příjmení: ……………………………….
Rodné číslo: ……………………………………...
Bydliště: ………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: …………………………..
Kontakt na zákonného zástupce: e- mail: …………………….
telefon: …………………….
(pokud možno uvést alespoň 2 kontakty)
Dítě je plavec/neplavec (nehodící se škrtněte)
Důležitá upozornění ohledně zdravotního stavu (alergie, chronická onemocnění, zdravotní
omezení):
………………………………………………………………………………………………….

Podpisem této přihlášky stvrzuji pravdivost uvedených údajů a zároveň souhlasím
s následujícím:
-

-

zpracováním osobních údajů dítěte pro účely příměstského tábora a veškeré
dokumentace nutné k jeho uskutečnění
použitím fotografií, případně videí a informací o táboře pro účely prezentace T. J. Sokol
České Budějovice v souladu se zákonem
otestováním dítěte v den nástupu na tábor antigenním testem na Covid (samoodběr
neinvazivním testem – účast rodičů vítána!) Pro případ platnosti jiných nebo nových
opatření bude tento bod upřesněn
uhrazením platby za tábor nejpozději do 15. 6. 2021

Zároveň beru na vědomí informace o příměstském táboře, které jsou nedílnou součástí této
přihlášky.

…………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce
(čitelně hůlkovým písmem)

…………………………..……………….
podpis zák. zástupce

Vyplněnou
a
podepsanou
přihlášku
zašlete
oskenovanou
na
mail:
ingrid.vachova@seznam.cz, případně odevzdejte osobně v pracovních dnech po tel.
domluvě (tel. 608044706) v Sokolovně na Sokolském ostrově.
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Informace k Příměstskému táboru oddílů všestrannosti
T. J. Sokol čeSké BuděJovice
Určen pro: děti ve věku 6–15 let
Typ: příměstský
Termín: 12. – 16. 7. 2021
Místo konání: každý den ráno v 8 hodin sraz u Sokolovny na Sokolském ostrově – rozchod
každý den v 16 hodin tamtéž. V případě celodenního výletu bude sraz a rozchod upřesněn.
Samostatný odchod bude možný pouze na základě písemného souhlasu podepsaného
zákonným zástupcem.
Cena: 2.000, -- Kč pro členy Sokola se zaplaceným členským příspěvkem
2.600, -- Kč pro nečleny
Pokyny pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol) vám budou zaslány po obdržení řádně
vyplněné a podepsané přihlášky.
Stravování: 3 x denně (2 x svačina, 1 x oběd) včetně pitného režimu
Program:
-

-

pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu – základy gymnastiky, atletiky, plavání, dále jízda
na kole (případně kolečkových bruslích), lanové překážky – vše pod vedením
zkušených cvičitelů a trenérů
turistika – pobyt v přírodě – plánujeme dva celodenní výlety
hry, soutěže
závěrečný oheň s rodiči

Na setkání se těší vedoucí tábora a náčelnice T. J. Sokol České Budějovice Ingrid
Váchová a tým cvičitelů naší jednoty.
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