PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ TÁBOR v Milíkově
LIGHT UP - po stopách Cyrila a Metoděje
Termín: 30.7.2021 - 6.8.2021
Pro děti od 1. do 9. třídy
Cena: 1600 Kč prosím zaplaťte až u odevzdání dítěte na tábor
Já, zákonný zástupce (jméno) ………………………………………………………………………………………
trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………………….
závazně přihlašuji své dítě na tábor Farnosti Jablunkov od 30.7.2021 do 6.8.2021
Jméno a příjmení dítěte:.............................................................................................................
Datum narození:................................... Ve školním roce 2020/2021 chodil do ……. třídy
Bydliště:.........................................................................................................................................
Kontaktní telefonní čísla:..........................................................................................................
Kontaktní email na jednoho z rodičů:....................................................................................
Zdravotní pojišťovna dítěte: …………………………….
Mé dítě je plavec/neplavec
léky, které mé dítě užívá:............................................................................................................
Mé dítě má alergii na:..................................................................................................................
Datum:.............................. podpis zákonného zástupce dítěte:.............................................
Sraz dětí na tábor bude 30.7.2021 v 17:00 hod. v PZKO Milíkov
Ukončení tábora bude 6.8.2021 v 15:00 hod. v PZKO Milíkov

Farní tábor proběhne POUZE pokud to epidemiologická situace dovolí, proto
prosím sledujte své emailové adresy před táborem. Děkujeme

Přihlášku prosím zašlete naskenovanou na email mladez.jablunkov@gmail.com a
počkejte na potvrzovací email, který Vám zašleme. (možnost také odevzdání
přihlášky osobně po domluvě Hedvice Puczokové 604 650 171)
Co si má s sebou dítě vzít:
1. Oblečení do příznivého i nepříznivého počasí a do místnosti (tepláky,
kalhoty, kraťasy, trička, mikiny, bundu, spodní prádlo,...)
2. 2x boty, přezůvky do budovy
3. spacák + karimatku + oblečení na spaní
4. pláštěnku, batůžek na výlet, hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta,
mýdlo, hřeben, šampón, repelent, náplasti,...)
5. baterku, psací a kreslící potřeby
6. ručník, plavky
7. Kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti
8. Léky, které dítě pravidelně užívá (s popisem dávkování - odevzdat při
příjezdu na tábor zdravotníkovi)

Prosím, nedávejte dítěti na tábor mobilní telefony a zbytečnou elektroniku, aby
děti lépe prožily tábor. (Mobilní telefony budou děti odevzdávat na začátku tábora)

V případě nutnosti volejte na tel. 604 650 171 (Hedvika); 601 502 228 (Šimon)

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplňte prosím v den odjezdu na tábor)
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ……………………………………..
narozenému dne ……………………. bytem ……………………………………....
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a
není mu nařízeno karanténní opatření. Není mu nařízeno karanténní opatření.
Není mi též známo, že se v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se
Farního tábora v Milíkově v termínu 30.7.2021 - 6.8.2021.
V …………………………………………………… dne ………………………………………………
Podpis zákonného zástupce ………………………………………………………..

