LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI 3. – 5. TŘIDY ZŠ

„Po stopách ztracené výpravy“
1. – 8. 8. 2015
V rámci aktivit dětského klubu školy NOE připravujeme letní pobytový tábor pro děti 3. – 5. třídy. Děti se
mohou těšit na napínavou celotáborovou hru. Čekají je dobrodružné hry, zábavné soutěže, netradiční
sporty a písničky u táborového ohně. Pro místo pobytu jsme vybrali a pronajali plně vybavenou a
prostornou chatu na kraji Podkrkonošské vesničky Javorník. Jedná se o krásné a klidné místo uprostřed lesů
a kopců, které přímo zve k pobytu.
Cílem tábora je smysluplné trávení volného času a všestranný rozvoj dětí. Při aktivitách se děti učí
spolupracovat ve skupině, hledat řešení v různých situacích, dosahovat cíle. Do programu tábora patří
výuka křesťanských hodnot a biblických pravd.
O Vaše děti se během tábora budou starat vedoucí dětského klubu školy NOE.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Jméno a příjmení dítěte:
Bydliště:
Datum narození:

Třída, kterou dítě navštěvuje:

Zdravotní pojišťovna:

Kód:

Kontaktní email:
Telefon na zákonného zástupce:
Jména zákonných zástupců, bydliště*:
Otec:
Matka:
* vyplňte, pokud se liší od dítěte
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Pořadatel tábora:
NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích.
Sídlo: Lonkova 512, 530 09 Pardubice.
IČ: 71 341 269, www.skola-noe.cz, tel. 777 542 477, ředitelka školy chmelova@skola-noe.cz

Hlavní vedoucí tábora:
David Jindra, 720 139 233, jindra.david@email.cz
zástupce: Lukáš Mihal, 725 511 854, mihin@seznam.cz

Místo tábora:
Pronajímáme si chatu v Podkrkonoší poblíž Trutnova, „Lipová bouda“ č. p. 85, 543 72 Rudník – Javorník. Doprava na
tábor bude zajištěna vlakem do Trutnova, odkud budeme pokračovat místní autobusovou dopravou přímo do
Javorníku.

Cena a platba:
Cena tábora je při platbě do 31. března 1.699,- Kč. Jedná se o slevu, která platí do konce března.
Při platbě do 31. května je cena tábora 1.899,- Kč. Jedná se o základní cenu tábora, která platí při platbě od 1. dubna.
Cena zahrnuje ubytování, stravování 5x denně, úrazové pojištění, dopravu a materiály.
Platbu uhraďte prosím na účet školy: 2200446559/2010 Fio banka, a.s.
Variabilní symbol: 55 + prvních šest čísel rodného čísla dítěte (např. pro děvče narozené 1.1.1999 ve tvaru 55995101).
Do zprávy pro příjemce platby prosím uveďte i jméno dítěte.

Přihlášky:
Přihlášku odevzdejte nebo zašlete do kanceláře školy nejpozději do 31. května 2015.
Dítě je na tábor přihlášeno přijetím přihlášky a zaplacením poplatku.
Nutné dokumenty pro nástup dítěte na tábor:
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
 Potvrzení o bezinfekčnosti

Storno podmínky:
Zrušení přihlášky na tábor ze strany objednavatele (zákonného zástupce dítěte):
Objednaný pobyt na tábor je možno zrušit pouze písemnou formou doručenou do NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ.
Objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
 v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100,- Kč z ceny tábora
 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora
 14 - 7 dnů před konáním tábora 50 % z ceny tábora
 v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny tábora
 pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (na
základě lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč
Podrobnější informace k táboru budou rozeslány po uzavření přihlášek.
Tímto přihlašuji své dítě závazně na výše uvedený letní tábor školy NOE a beru na vědomí, že nekázeň, špatné
vybavení, či neuvedení důležitých okolností o zdravotním stavu dítěte, může být důvodem k vyloučení z tábora.

V …………………………………………………………..……… dne……………………..……..……………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………....…………………………………………………….…
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