TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
PŘIHLÁŠKA-XXIX. ročník
Pořadatel: Kyselová Ladislava, Leštinka 63, Skuteč 539 73
Kontakt: 606 609 680 , 604 708 119 , email: tramping@seznam.cz
Místo LDT : Vranice
Termín:15.8.2021 – 27.8.2021
Přihlašujeme dítě na tento LDT:
Jméno a příjmení ..............................................................................................................................
Bydliště: ......................................................................................PSČ..............................................
Narozen .....................................................................Rodné číslo: …………………………………
Zdravotní pojišťovna .............................................................Třída:………………………………..
Telefon matka :....................................................

otec :................................................................

Email: .................................................................................................................................................
Doprava individuální
Rodičovský poplatek byl stanoven na 4000,00 Kč včetně DPH. Prosíme, uhraďte tuto částku na
č. účtu: 7164632524/0600 , variabilní symbol – datum narození dítěte, konstantní symbol 558,
Nejpozději do 30.5.2021 ( pokud není dohodnuto jinak).
Fakturu pro společnost, která přispívá na LDT vystavíme na základě Vaší písemné objednávky s uvedením
přesného názvu společnosti, IČO,DIČ. Objednávku prosím přiložte k přihlášce.
Přihlášku zašlete na shora uvedenou adresu, ostatní listy slouží pro potřeby rodičů.
Souhlasím s podmínkami pro pobyt v LDT, které jsou uvedeny v příloze 1 a 2, která je součástí této přihlášky:
Pozn. pro rodiče: Ubytování dítěte požadujeme s kamarádem(kou)- bližší informace na www.tabor tramping.cz
:
………………………………………………………………………………………………………….
Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) tímto
rodiče souhlasí s využitím osobních dat z této přihlášky pro pojištění dítěte po dobu LDT, zajištění
zdravotnického ošetření a dle zákonné lhůty s archivací prohlášení o bezinfekčnosti po dobu 6 měsíců. Následně
jsou údaje likvidovány.
Informujeme rodiče, že fotografie z tábora uveřejňujeme na webových stránkách a facebooku bez uvádění jmen.
V případně nesouhlasu se zveřejněním foto svého dítě prosíme o písemnou žádost odeslanou společně
s přihláškou.
V.......................................dne.....................................
..............................................................
podpis rodičů.

Závazné pokyny pro pobyt v táboře
- dodržovat veškerých příkazů hlavní vedoucí a oddílových
vedoucích
- neničit zařízení tábora - případné poškození hlásit odd.
vedoucímu
- nepoužívat otevřený oheň v chatkách a ost. budovách
- nevzdalovat se z tábora
- odcházet pouze s rodiči na základě povolení oddílového
vedoucího
- úraz, nevolnost - ihned hlásit zdravotnici nebo vedoucímu
-účastníci LDT se k sobě chovají slušně a ohleduplně
( hrubé porušení kázně je kvalifikována agresivita vůči
ostatním účastníkům tábora)
- účastníci LDT nesmí kouřit, požívat alkohol a omamné
prostředky.
Porušení kázně se obratem bude řešit s rodiči
ŘÁD TÁBORA
7.30 hod.

Budíček, rozcvička, hygiena

8.00 hod.

Snídaně

8.30 hod.

Nástup tábora

9.00 hod.

Dopolední zaměstnání

10.15 hod.

Svačina

12.00 hod.

Oběd

13.00 hod.

Polední klid

14.30 hod.

Nástup tábora, odpolední zaměstnání

16.00 hod.

Svačina

16.30 hod.

Odpolední zaměstnání

18.30 hod.

Večeře

19.15 hod.

Nástup tábora - vyhodnocení dne

20.00 hod.

Večerní program

21.30 hod.

Večerka

