ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
při Základní škole a Mateřské škole Brozany nad Ohří, příspěvková organizace
Odevzdat buď v ředitelně školy (může i žák), nebo zaslat elektronicky na zastupce@skola-brozany.cz
do 31. 5.
Přihlašujeme závazně žáka/žákyni: ………….....................................................................……………...........
na příměstský tábor, který se koná ve dnech (vyberte jednu nebo i obě možnosti)
12.7. - 16.7.2021

cena 1200 Kč

Datum narození:................……..…........, Rodné číslo:...........…….….......................,
Zdravotní pojišťovna:................................................................................................................
Bydliště:.......................................................................................................................................................
Telefonní číslo na zákonného zástupce ………………………………………………….……………….
NEPLAŤTE! K PLATBĚ BUDETE VYZVÁNI PO 31. 5.
Odchod z tábora je možný nejdříve od 14:30 do 15:00 (vyberte jednu z možností)
dítě odejde samo v ……………….. hodin
dítě vyzvedne (osoba starší 18 let) ……………………………………………
Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře
Přihlašování se zahajuje V pátek 14.5. od 8:00 hodin a končí 31. 5. osobním odevzdáním přihlášky nebo
elektronicky na zastupce@skola-brozany.cz .
-

-

-

Při odhlášení v průběhu tábora již peníze nevracíme, vše je již zajištěno.
Příměstské tábory trvají od 8:00 do 15:00 hodin. Děti je možné vodit nejdříve v 6:45 hodin. Při běžném
programu jsou zajištěny svačiny, oběd a pitný režim. V době výletů je speciální časový i stravovací režim.
Děti smí odcházet samy domů jen s písemným souhlasem zákonného zástupce s uvedeným časem odchodu nebo
se souhlasem uvedeným v přihlášce.
Hrubé porušení táborového řádu, bezpečnostních a hygienických zásad nebo opakované porušování pokynů
vedoucích může vést k vyloučení dítěte z tábora bez náhrady za zbývající dny. Zákonný zástupce musí v
takovém případě dítě vyzvednout.
V okamžiku nástupu na tábor je nutné účastnický list s potvrzením o bezinfekčnosti. Bez tohoto dokladu
nebude dítě přijato na tábor.
V případě zdravotních problémů dítěte může vedoucí požádat zákonné zástupce o vyzvednutí dítěte.
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dětem vybavení, které jim umožní spokojeně, pohodlně a ve zdraví
absolvovat tábor (vhodnou obuv na výlety, láhev na pití, batoh, atd).
Neručíme za cenné věci účastníků. Doporučujeme, aby děti neměly u sebe telefony, tablety a jiná zařízení, která
narušují jejich aktivní účast při hrách, snižují zájem o připravovaný program.
Vyhrazujeme si právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti dětí.
Vyhrazujeme si právo zrušit tábor při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 10).
Zákonní zástupci účastníků svým podpisem na přihlášce stvrzují, že jsou seznámeni s táborovým řádem a
vyjadřují s ním souhlas.
V případě zrušení přihlášení tábora je nutné tuto skutečnost oznámit 10 dní před realizací tábora a poplatek
1200 Kč bude vrácen.
Tábor bude uskutečněn podle aktuálních vládních opatření proti COVID-19 (možnost testování, nošení ochrany
úst apod.)
S podmínkami souhlasím.

V…………………................. dne …………………

…………………………………………
podpis zákonného zástupce

