Srdečně zveme Vaše děti na letní tábory…
Sto let není krátká doba. Rádi bychom spolu s vámi zavzpomínali na to, co všechno se za sto let událo v zemi, ve
které žijeme. Nebylo toho málo. Zažili jsme chvíle těžké i radostné, chvíle plné úzkosti, ale také naděje. Jako
v minulosti, tak i dnes však naše země potřebuje lidi odvážné a tvůrčí, kteří se nebojí pro uskutečnění dobra
překonávat nejrůznější překážky. Právě takové hledáme a zveme na tábor.
Nabízíme týden plný her v přírodě, setkání s novými i starými kamarády, písní kolem táboráku a nevirtuálních
zážitků. S ohledem na věk budeme pořádat dva turnusy: jeden pro starší a jeden pro mladší školní děti. Tábořiště
u obce Hodov je vybaveno indiánskými tee-pee, krytou polní kuchyní s jídelnou, sprchovými kouty na ohřívanou
vodu a záchody formou klasických kadibudek. Fotky z předešlých táborů můžete najít na stránkách
www.farnostprimetice.cz a http://tabory2.webnode.cz/.
Na setkání s Vámi se těší vedoucí a kněží:
P. Jindřich Čoupek (731 402 652), P. Pavel Sobotka (731 402 650), P. Marek Coufal (722 752 154).

TURNUSY:
● 4. – 11. srpna: STARŠÍ (6. tř. – stř. škola)

● 11. – 18. srpna: MLADŠÍ (2. – 6. tř.)

Přihláška na dětský prázdninový pobyt
pořádá FATYM Přímětice a občanské sdružení Kolpingova rodina Přímětice
Závazně se přihlašuji na tábor pořádaný (zakroužkujte)

4. – 11.8.2018
STARŠÍ

11. – 18.8.2018
MLADŠÍ

Zakroužkujte velikost trička, které si dítě odveze z tábora na památku.
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Příjmení:

Rod. čís:

Třída:

Zdravotní pojišťovna dítěte:
Jméno a adresa rodičů s PSČ:

Telefon:

Prosím o poskytnutí slevy ……… ,- Kč z ceny tábora (max. sleva 400,- Kč) z důvodu: ………………………
Tábory jsou vedeny v křesťanském duchu. Nemají žádné své placené zaměstnance a ubytování je jen za režijní náklady. Cena tábora je 1100,-Kč. Z toho asi
400,- Kč pokrývá státní příspěvek. Rodiče hradí jen 700,- Kč. Protože i tato částka může být v dnešní době pro rodiny s více dětmi, pro rodiny, kde rodiče jsou
bez práce, apod. příliš vysoká, je možno na této přihlášce vyznačit, jak vysokou slevu z ceny tábora potřebujete poskytnout, aby se účast vašich dětí
stala pro vás finančně únosnou. Maximální výše slevy je až 400,- Kč – rodiče v tom případě platí jen zálohu 300,- Kč při podání přihlášky. Potřebu slevy není
třeba nijak dokládat, stačí pouze uvést důvod do příslušné kolonky (např. máme hodně dětí, jsme nezaměstnaní…). Poskytnutí slevy je založeno na vzájemné
důvěře. Informace o přesných časech odjezdu a vybavení obdržíte koncem června. Pokud budete moci věnovat na tábor nějaké potraviny z vlastní produkce
(čerstvé i konservované ovoce, zeleninu…), bude to vítáno. Záloha 300,- Kč se platí při podání přihlášky a vrací se jen při předem omluvené neúčasti
zapříčiněné vážnými důvody (nemoc dítěte, karanténa…). Ten, kdo neodevzdá přihlášku do 31.5., platí plnou cenu 1100,- Kč!!!
Podpisem souhlasíte se společným ubytováním chlapců a děvčat.

Datum:

Podpis rodičů:

Zálohu 300,- Kč s přihláškou přijal:

P.S. Nezapomeňte na druhé straně přihlášky orazítkovat potvrzení lékaře!!!

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
Posudkový závěr:
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé s omezením – uveďte jakým:

B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh):
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):

Datum:

Razítko a podpis lékaře:

