Závazná přihláška na víkendovou akci na Mohelenském mlýně, akci pořádá LT
Prosatín
Termín:

15.3. – 17.3. 2019

Cena: 450,- Kč (doprava, strava, ubytování)
Sraz:

Pá 15.3. ve 13:40 před školní jídelnou

Návrat:

Ne 17.3. v 14:45 zimní stadion Rosice

Průběh akce: Autobusem se dostaneme do Náměště nad Oslavou a navazujícím spojem dále do
Mohelna. Odtud je mlýn vzdálen 20 minut chůze.
Strávíme zde víkend plný vycházek do přírody, dobrodružství a her. V neděli se vrátíme zpět.
Děti budou po celou dobu pod dohledem proškolených vedoucích, zdravotníka. Pravidelnou stravu (5x
denně) zajistí táboroví kuchaři.
Děti si veškeré svoje věci ponesou po celou cestu sami, proto prosíme, abyste zvážili
vhodné zavazadlo.

S sebou: oblečení na víkend (do přírody i do budovy – přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí!!),
pláštěnku, pevné (voděodolné) boty, PŘEZŮVKY, baterku, věci osobní hygieny, ručník, čepici,
rukavice, tužku, blok. LÉKY – pokud dítě nějaké trvale užívá!

Přihlášku odevzdávejte do 11. 3. 2019
Komu a jak odevzdat a zaplatit přihlášku?
a) Ve škole:
na 2. stupni: Mgr. Holánek Pavel
b) Elektronicky:
- naskenovanou přihlášku poslat emailem na prosatin@gmail.com a platbu provést osobně v den odjezdu.
Kontaktní informace:
Roman Porazil (hlavní vedoucí) tel.: 731 809 698
Rostislav Pospíšil (kuchař): tel.: 732 914 530

Těší se na Vás kolektiv Prosatína
___________________________________________________________________

Přihláška na víkendovou akci na Mohelenském mlýně 15.3.- 17.3. 2019
Jméno, Příjmení:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zdrav. pojišťovna, léky které dítě pravidelně užívá:

…………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení zákonných zástupců:

………………………………………………………………………………………………………………

Telefonní kontakt na zákonné zástupce:

………………………………………………………………………………………………………………

Mail (uvádějte, pokud chcete být informovaní o dalších akcích LT Prosatín): ………………………………………….......................................................
Podpis osoby vykonávající rodičovskou povinnost (zákonného zástupce) **:

**pozn.: Tímto podpisem přihlašuji svoje dítě na výše uvedenou akci, pořádanou Pionýr, z. s. - PS Velká Bíteš (dále jen „PS“). Jsem si vědom/a že tato přihláška je závazná, tzn. pokud se
dítě akce nezúčastní a nebude mít za sebe náhradu, PS si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny akce. V případě neúčasti z důvodu nemoci, nebo jiné závažné
skutečnosti není storno poplatek účtován. Pokud bude dítě řádně odhlášeno nejpozději 7 dní před začátkem akce, storno poplatek nebude účtován. Svým podpisem stvrzuji, že všechny
údaje o mně a o dítěti jsou pravdivé a že si nejsem vědom skutečnosti, která by bránila umístit dítě na tuto akci (nemoc, soudní rozhodnutí, atd.). S výše uvedenými údaji bude nakládáno
podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Dále tímto podpisem stvrzuji, že budou moci být zveřejňovány fotografie pořízené na této akci.

