Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava
tel.: 599 526 361
e-mail: ostrava.stredisko@sdb.cz
www.boscoostrava.cz/

Letní prázdninový tábor 1939
pro kluky i holky 13 - 16 let
Místo konání: táborová základna v Hodoňovicích (Baška)
Termín: 1. 7. – 10. 7. 2022
Cena: 2500,

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. května v kanceláři Střediska nebo zašlete poštou! Přihlášku je také možné
vyplnit, v dostatečné kvalitě naskenovat a zaslat na mail hlavnímu vedoucímu.



Tábor je třeba zaplatit společně s odevzdáním přihlášky a to a to nejpozději do 15. května. Částku zašlete na účet
číslo: 1641530399/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte bez teček (např. 1. 12. 2010 = VS:
01122010) a do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení dítěte. Pokud platíte za více dětí, prosím proveďte platbu za každé dítě zvlášť.



Za přihlášeného účastníka považujeme toho, kdo odevzdal platnou přihlášku a zároveň za tábor zaplatil.
S účastníky, kteří mají pouze odevzdanou přihlášku, ale nemají zaplaceno, nebudeme počítat. Kapacita tábora je
z technických důvodů omezena. Pokud své dítě přihlásíte a tábor by byl již obsazen, budeme vás co nejdříve telefonicky/mailem informovat.



V případě potřeby vydáváme potvrzení o zaplacení tábora. Pokud potvrzení potřebujete, kontaktujte prosím hlavního vedoucího ideálně ještě před táborem tak, ať Vám potvrzení můžeme předat při předání dětí na srazu.



Vzhledem k nákladům, které vznikají na přihlášené účastníky již před samotným začátkem tábora, platí následující
storno podmínky:
o

Odhlášení z tábora do 15. 5. 2022 – vracíme 100% poplatku (2 500,-)

o

Odhlášení z tábora v termínu 16. 5. – 28. 6. 2022 – storno poplatek činí 400,-

o

Odhlášení z tábora po 28. 6. 2022 – propadá 100% poplatku (2500,-)

V případě odhlášení dítěte do 28. 6. 2022 a doložení nepředvídatelných vlivů (úraz, nemoc či např. karanténa) vracíme 100% poplatku.


Pokud má vaše dítě jakákoli zdravotní specifika, která je potřeba zohlednit v programu (viz níže), či ve stravě, prosím kontaktujte ještě před přihlášením dítěte hlavního vedoucího.



V rámci letního tábora pro starší se snažíme o nabitý program, který je plný akčních, zábavných, kreativních i duchovních aktivit. Rádi zařazujeme aktivity postavené na zážitkové pedagogice, kde mají účastníci možnost překonávat prostřednictvím rozličných výzev sami sebe. Pravidelnou výzvou tábora je také menší puťák, jehož součástí je
spaní pod hvězdami. Nejdůležitější je však pro nás vytvářet bezpečné prostředí, které je založené na důvěře a individuálním přístupu, ve kterém se děti i vedoucí cítí dobře.



Při účasti více sourozenců na táborech (slevu lze uplatnit, i pokud se další sourozenec účastní tábora Madagaskar /
Malošci Dona Bosca) jsou následující slevy: 1. sourozenec hradí plnou cenu, 2. sourozenec platí o 300 Kč méně
z plné ceny, 3. sourozenec platí o 600 Kč méně z plné ceny. Sníženou cenu či slevu je třeba projednat do 15. 5.
s Jakubem Macoškem. Slevy se netýkají těch dětí, respektive rodičů, kterým přispěje na tábor zaměstnavatel či pojišťovna.



Pro absolvování tábora je potřeba platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a
škole v přírodě vyplněné lékařem. Formulář ke stažení naleznete zde:
https://drive.google.com/open?id=1_NbNqGMtj0N6B5caJ5eCqL06rwj2dkzP



Na táboře platí Vnitřní řád střediska a Vnitřní řád táborových akcí. Jejich plné znění si můžete přečíst zde:
https://1url.cz/dzAK0, https://1url.cz/pzAKv



Bližší informace zašle vedoucí tábora nejpozději 7 dní před začátkem tábora. Do té doby se můžete informovat u
hlavního vedoucího – Jakuba Macoška (775 526 073, macosek.j@centrum.cz).



Ohledně případných změn v kontextu koronavirové situace Vás budeme neprodleně informovat na Vámi uvedené mailové adrese. Pevně však věříme, že i letošní tábor bude moci proběhnout bez větších změn. 

Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava
tel.: 599 526 361
e-mail: ostrava.stredisko@sdb.cz
www.boscoostrava.cz/

Přihláška na letní tábor 1939
Účastník tábora

Jména rodičů a kontakty na ně

Jméno:

Otec:

Příjmení:

Matka:

Rodné číslo:

Mobil:

Datum narození:

E-mail:

Adresa
Ulice:

Zdravotní informace
Pojišťovna:

Obec:

Zde uveďte případná zdravotní omezení
dítěte, užívané léky apod.:

PSČ:
Kontakty na účastníka tábora
Mobil:
E-mail:

Zákonný zástupce bere na vědomí, že zpracování osobních údajů a osobních citlivých údajů včetně rodného čísla
dítěte probíhá ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a
v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje dítěte jsou poskytnuty pro účely vedení povinné dokumentace střediska podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, a dále pro úrazové pojištění žáků. Bližší informace včetně práv subjektů údajů
jsou publikovány v zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na webových stránkách střediska.
Souhlasím s Vnitřním řádem střediska a Vnitřním řádem táborových akcí. Beru na vědomí, že oba dokumenty jsou
veřejně přístupné prostřednictvím odkazů uvedených v první části přihlášky. Souhlasím, že mé dítě může být v rámci
tohoto tábora v případě potřeby převáženo osobním automobilem. Souhlasím také se storno podmínkami této akce.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že neuvedení pravdivých či kompletních informací (např. o zdravotním stavu dítěte) může vést k vyloučení účastníka. Rodič bere dále na vědomí, že v případě zdravotních komplikací, které vzniknou
v důsledku neinformovanosti vedoucích, nenese organizátor akce zodpovědnost za vzniklé následky.

Podpis zákonného zástupce
Datum:

Podpis:

