Křesťanský tábor 2015
Termín: 20. 7. – 26. 7. 2015
Místo: Hrádek u Vlašimi, poutní místo Navštívení Panny Marie
Věk: max. 12 let
Začátek: pondělí 20. 7. 2015, v 17:00 (po ubytování tábor zahájíme společnou mší sv.,
rodiče jsou srdečně zváni)
Zakončení: neděle 26. 7. 2015, v dopoledních hodinách (po mši sv.; upřesníme v den
nástupu)
Předpokládaná cena: 1 100 Kč (ubytování – lůžkové pokoje, sociální zařízení,
společenská místnost, vybavená kuchyň; stravování, jízdné a vstupné, odměny,
památeční CD…)
Co s sebou?
 spacák, deku, polštářek
 malý batoh na výlety
 oblečení na sport, do kostela i na
spaní, prádlo (trička, tílka, kalhoty,
kraťasy, tepláky, mikina, teplý svetr,
bunda, ponožky, věci na spaní…)
 sáček na špinavé prádlo
 obuv – pevnou, sportovní, do kostela
(sandály, tenisky, holinky)
 hygienické potřeby
 papírové kapesníky
 pláštěnku
 sluneční brýle, pokrývku hlavy!!!
 baterku
 šátek (na hry)
 blok, papíry, psací potřeby, pastelky

 případně hudební nástroj (flétna,
kytara, harmonika)
 křesťanský zpěvník Hosana (pouze
kdo má)
 plavky, rukávky (kruh)
 opalovací krém
 ručník, osuška
 růženec
 léky, které dítě pravidelně užívá
 náplast
 repelent!!!
 kartičku zdravotní pojišťovny
 potvrzení o bezinfekčnosti
- viz příloha!
- odevzdat při nástupu

Nebrat s sebou: nebezpečné a drahé věci, sladkosti, peníze

Platit lze vedoucím tábora s odevzdáním přihlášky nebo nejpozději do konce června
– hotově či elektronicky s uvedením jména dítěte na č. účtu: 322047389/0800. Při
srazu děti předají kartičky ZP a prohlášení o bezinfekčnosti. V případě alergie,
zdravotních problémů či jiných omezení nezapomeňte dítěti přibalit léky (označené
jménem a poučením o dávkování) a předat je vedoucím. Rovněž lze přispět
v přiměřené míře do táborové kuchyně: přebytečné domácí marmelády, šťávy,
ovoce, zelenina, vajíčka a jiné. Návštěvy rodičů nedoporučujeme.
Jakékoliv nejasnosti Vám rádi ujasníme:
Eliška Zahálková – EliskaZahalkova@seznam.cz, 602 693 684
Magdalena Vilimovská – mv.vilmag@seznam.cz, 774 174 178
Moc se na ně těšíme .
Fotografie z předešlých táborů: www.farnostkeblov.cz/foto

PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ..........................................................,
které je v mé péči, změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota…) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření
(karanténu, zvýšený zdravotní dohled). Není mi též známo, že by dítě v posledních
čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě
je schopno účasti na táboře. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě
postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé, zejména jsem si vědom(a)
případných následků. Prohlašuji, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti
k dnešnímu dni.
Prosíme, prohlédněte před odjezdem dětem hlavy! V případě jakéhokoli
podezření na výskyt vší dětem hlavu preventivně umyjte či ošetřete. Děkujeme.
20. 7. 2015
Podpis rodičů
……………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
(odevzdat výše uvedeným vedoucím - osobně či elektronicky; co nejdříve z důvodu omezení
kapacity, nejpozději však do 31. 5. 2015)

Jméno: …….….……..…………………….….
Věk: ………

(v době tábora)

Tel. čísla rodičů: .……………………...….....
………………………….....

Bydliště: …….….…….…………….….…….

E-mail rodičů:…………………………….….

Rodné číslo: ……………………...….……....

………………………………..

Poznámka:
- zdravotní stav, léky (označené jménem a poučením o dávkování; předat vedoucím v den
nástupu), výskyt hnid a vší!!!, alergie:
.……………………..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...…………
- záliby:
..…………………….............................................................................................................................
- neoblíbené jídlo:
...............................................................................................................................................................
- jiná pozn.:
...............................................................................................................................................................

Podpis rodičů ……….…………………….………………

