Letní tábor 2020
pořádaný Spolkem Katolického domu v Křižanově
Pojďte s námi tam, kde znějí indiánské bubny, tam, kde při večerech v tee-pee vychutnávají
obřad dýmky, tam, kde praská oheň a siluety sedící v kruhu kolem osvětluje jeho zář…Pojďte
se na pár dní proměnit z bledých tváří v rudé bratry…
TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI
Termín: 13. – 24. července
Cena: 2.000 Kč
Je určen dětem, které jsou letos ve 3. – 7. třídě ZŠ.
Pro tento turnus je zavedena rodinná sleva. Pokud pojede více dětí z jedné rodiny, bude
cena snížena na 1.800 Kč za dítě.
Ceny platí pouze při včasném odevzdání přihlášky (viz níže).
Přihlášky – tábor pro mladší děti
Všichni prožíváme mimořádnou situaci a myšlenka na pohodové prázdniny se nám možná zdá
značně vzdálená a jaksi nemístná. Jsem přesvědčen o tom, že tomu tak není. Situace je jistě
vážná a bezprecedentní, nepotrvá však věčně. Pro duševní zdraví nás všech je možná takový
pohled do budoucna prospěšný. Není důvod předpokládat, že by se mimořádná opatření
protáhla až do dob červencových a my počítáme s tím, že tábor bude. Stalo-li by se z toho či
onoho důvodu, že se mýlím, záloha za tábor se samozřejmě bude vracet. Pojďme však nyní
smýšlet optimisticky. Příprava tábora se pomalu ale jistě rozjíždí a všichni náčelníci i náčelnice
už se na malé indiány moc těší.
Vojtěch Dvořák, hlavní vedoucí

■ Přihlášku je třeba v této mimořádné situaci odevzdat naskenovanou na mail kontaktní
osoby, který je uvedený níže. V tuto chvíli samozřejmě nevyžadujeme vyplněné
potvrzení od lékaře. To odevzdáte později podle pokynů, které budou zaslány na mail.
Stejně tak bude třeba odevzdat originál celé přihlášky.
■ PLATBA: záloha 500 Kč – na účet 224650678/0600, jako VS uvedete rodné číslo
dítěte a do poznámky napíšete jméno a příjmení táborníka. Platbu prosím proveďte v
den odevzdání přihlášky.
: doplatek ceny v hotovosti na informační schůzce
■ V červnu (termín bude upřesněn předem e-mailem) se bude konat krátká informační
schůzka pro rodiče dětí, které pojedou na tábor, na které doplatíte cenový rozdíl +
dostanete veškeré materiály, které je třeba vyplnit a odevzdat před odjezdem na tábor
na vlakovém nádraží.

■ Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se prosím na kontaktní osobu.
■ Jakmile bude znovu obnoven běžný provoz Základní školy a mateřské školy
Křižanov, bude možné odevzdat přihlášku také standardním způsobem, a to paní
učitelce Dvořákové.
■ Termín pro odevzdávání přihlášek za zvýhodněnou cenu je 30. dubna. Do tohoto
data platí cena 2000 korun za účastníka (1800 korun v případě sourozenců).
Nejpozději je však nutné odevzdat přihlášku do 17. května. V tomto případě se cena
tábora zvedá na 2400 korun za účastníka (počet účastníků z jedné rodiny již v tomto
případě nehraje roli).
kontaktní osoba:
Anna Pekárková, tel. 732 166 695, e-mail: pekarkova.anna.marie@gmail.com

Závazná přihláška dítěte na tábor pro: MLADŠÍ
(vyplňujte HŮLKOVÝM písmem, abychom to přečetli!!)
VŠECHNY POLOŽKY JSOU POVINNÉ!

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….
Datum narození:………………………………………………………………………………...
Bydliště/ PSČ……………………………………………………/…………………………......
Chodí do …………… třídy

Rodné číslo dítěte: …………………………….

Jméno otce: ……………………………….. Jméno matky: …………………….…………
Tel.: ………………………………………… Tel.: ………………………………………….
E-mail:………………………………………

E-mail:……………….……………………...

Výška/hmotnost: ……………………../…………………………..
Nosí brýle? ………………………….Zubní rovnátka? …………………………………
Bylo již někdy na táboře? ………………………………….
Velikost trička? (XS/S/M/L/XL) …………………….(NEPIŠTE ČÍSELNÉ VELIKOSTI)

Vyjádření rodičů k zájmům, povaze a chování dítěte
(rozepište se prosím více!)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Podpis matky ……………………………...

podpis otce ……………………………..

Vyjádření obvodního (dětského – školního) lékaře:
Potvrzení Vám vydá praktický lékař Vašeho dítěte na speciální formulář. Tento
potvrzený formulář prosím přiložte k přihlášce. Přihláška bez potvrzení od lékaře není
platná a bez vyjádření lékaře není možné vzít Vaše dítě na tábor.

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………

U svého dítěte upozorňuji na (náměsíčnost, strach ze tmy a jiné):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… …………………………………….

Dítě má alergii na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dítě užívá pravidelně tyto léky: Název

Dítě je:

Dávkování

.. ………………………..

…………………………..

………………………...

…………………………..

………………………...

…………………………..

plavec- začínající plavec – neplavec – bojí se vody (nehodící se škrtněte)

Další důležitá sdělení (časté nachlazení, bolest hlavy a jiné)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Písemné prohlášení rodičů (jen u dětí s očkovacím průkazem)
Podle údajů uvedených v očkovacím průkazu dítěte a podle skutečnosti tak, jak je mi známá,
potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na stanovém táboře. Uvádím, že dítě mělo v
minulosti tyto závažnější nemoci: (uveďte i dětská infekční onemocnění)

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Dne: ………………………………
Podpis otce ………………………...

Podpis matky ………………………………

