PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 11. - 15. 2. 2019
●

Čas konání:
● scházet se budeme od 8:00
v naší dílně, děti si můžete vyzvedávat od 15:30 do 16:00 (případnou
změnu srazu nebo návratu kvůli výletu dáme dopředu vědět);
● pokud chcete, aby Vaše dítko přicházelo nebo odcházelo samo, potřebujeme mít váš písemný souhlas;
● první den tábora s sebou prosím přineste v obálce se jménem: vyplněný list účastníka a kopii průkazky
ZP (event. léky s popisem dávkování atd.).

●

Místo konání:
● Kudelova 8, Brno – budova SPŠ stavební, vchod z ulice nám. 28. října;
● MHD: 3, 5, 9, 67, zastávka náměstí 28. října.

●

Program tábora:
● hlavní náplní tábora je výtvarné tvoření … děti si vyzkouší nejrůznější tradiční i méně známé výtvarné
techniky; výtvarné tvoření je prokládáno vycházkami do zajímavých míst, letošní tábor bude pohádkově
laděný Zimní příběh;
● v průběhu tábora jsou plánovány dva tematicky zaměřené celodenní výlety; přesné cíle výletů
a podrobnosti se dozvíte v emailu, který rozesíláme před začátkem tábora;
● tradicí je závěrečná vernisáž prací dětí pro rodiče a kamarády; koná se poslední den tábora – v pátek
odpoledne od 15:30. Děti si odnesou hotové výrobky domů.

●

Stravování:
● při pobytu v dílně je zajištěn pitný režim a oběd (dětská porce - polévka a hlavní jídlo), na výlety si dětí
nosí vlastní jídlo a pití v batůžku.

●

Co bude dítě potřebovat do dílny:
● přezůvky, pracovní tričko, malou svačinku, doporučujeme přibalit láhev na pití (na odpolední vycházky)
a podle počasí pláštěnku, další potřeby upřesníme v informačním emailu před konáním tábora.

●

Co zabalit na výlety:
jídlo a pití na celý den, pláštěnku, pevnou obuv, malé kapesné.

●

Přihláška:
● přihláška je pouze online na stránkách www.cetvor.cz;
● v přihlášce prosím vyplňte vybraný termín tábora; pokud se dítě účastní více turnusů, musí být na každý
vyplněná samostatná přihláška i list účastníka.

●

Cena: 1600,- (v ceně je zahrnutý program, výtvarný materiál, pomůcky a hotové výrobky, oběd ve dnech,
kdy jsme v dílně – dětská porce, vstupy na celodenních výletech, úrazové pojištění, pedagogický
a zdravotnický dohled).

●

Platba
záloha 500,- je splatná do 14 dnů od přihlášení, doplatek je nutné uhradit do 20. 1. 2019.
Možnosti platby:
● hotově: v naší dílně (út až čt od 16 do 19 h, jen po domluvě!);
● převodem: na náš účet u Fio banka 2101472161/2010 (uveďte prosím jen jméno dítěte
a termín tábora). V případě uplatnění poukazu u zaměstnavatele vystavíme fakturu – objednávku
zašlete poštou nebo na email: ota.kolar@cetvor.cz.

●

Storno podmínky:
Přihláška je závazná, případnou neúčast nám prosím sdělte co nejdříve. Storno podmínky: při odhlášení
účasti do doby delší než pět kalendářních dnů před začátkem tábora je storno poplatek 800,-, při odhlášení
účasti v době pět a méně kalendářních dnů před konáním tábora je storno poplatek 1000,-

●

Kontakty:
Iva Smutná
Ota Kolář

776 785 949 IvSmu@seznam.cz
737 681 970 ota.kolar@cetvor.cz

www.cetvor.cz

Centrum tvořivosti
IČ: 27003485
List účastníka - příměstský tábor
Termín konání: 11. - 15. 2. 2019

jméno a příjmení: ..............................................................................................

R.Č.:

..............................................

bydliště (včetně PSČ):
….............................................................................................................................................................
Prohlášení rodičů:
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
chřipka apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo,
že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora v termínu 11. - 15. 2. 2019.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Telefonní spojení na rodiče nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu dítěte na akci:

U svého dítěte upozorňuji na:

Alergie na:

Používané léky a dávkování:

V Brně dne 14. 2. 2019
(datum nesmí být starší než jeden den před začátkem tábora)

.....................................................
 podpis rodiče (zákonného zástupce)

