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Letní tábor 1. - 11. 7. 2020

Ke stažení:
Plakátek pro tisk●

Přihláška (včasným přihlášením nám ulehčíte prácí, nejpozdější termín přihlášení a platby je 28. 6. 2020)●

Nástupní list dítěte ns tábor (odevzdat při odjezdu)●

http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/tabor2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/tabor2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/prihlaska2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/nl2020.pdf
http://cb.cz/lavina/aktualitky-letni-tabor-1-11-7-2020.pdf
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platnost je dva roky, stačí kopie)●

Prohlášení o ochraně osobních údajů (kdo byl loni na táboře nemusí, souhlas se nemění)●

Plná moc zákonných zástupců pro doprovod k ošetření●

Podzim na A-Roche

Podzim na A-Roche

Co Tě čeká:

- vysvětlení Modlitby Páně, svědectví a zamyšlení
- hry venku i vevnitř, legrace, dobré jídlo a pití
- také práce venku pro potřeby Arochy
- přednáška, odchyt a kroužkování ptáků (zaleží na počasí)

Odjezd: pátek 25.řijna v 16.30 hodin od sboru (sraz je v 16.15 hodin)

- kdo musí mít podsedák, tak s sebou

Návrat: úterý 29.řijna kolem 16. hodiny

Cena: 700,- Kč (50,-Kč noc/den + 100,- Kč jídlo/den + 100,- Kč drobné vydání)

Sleva: pro členy DU 50,- Kč, druhý sourozenec 50,- Kč

V případě potřeby je po domluvě možno platbu rozložit na splátky. Platbu je možno uhradit v
hotovosti, nebo převodem z účtu. Číslo účtu je 2100953676/2010 do poznámek uveďte jméno
účastníka.

Co s sebou:

- oblečení na ven (půjdeme do města)
- oblečení dovnitř (tepláky či lehké kalhoty, trička, mikina, spodní prádlo dle potřeby +
osobní hygiena)
- PŘEZUVKY
- spacák + karimatka + polštářek a baterku (spí se na zemi)
- bible, pokud ji doma máte, drobné kapesné

http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/posudek2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/souhlas2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/temp/tabor2020/plnamoc2020.pdf
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/aktualitky-podzim-na-a-roche.html
http://cb.cz/lavina/aktualitky-letni-tabor-1-11-7-2020.pdf
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KOPIE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ NEJPOZDĚJI DO 20. ŘÍJNA, osobně u Aleše nebo na mobil: 606 954 368
nebo mail: aales.novak@tiscali.cz

PROSÍM PŘIHLAŠTE SVÉ DÍTĚ VČAS – pozdní přihlášení nám komplikuje organizaci (ohledně
odvozu, atd.)

-----------------------------------------------------odstřihněte---------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYT LAVINY NA A-ROŠE 

Jméno a příjmení:

Telefonní kontakt na zákonného zástupce: 

Podpis zákonného zástupce:

Mohu pomoc s odvozem dětí: po domluvě 

POZNÁMKY (zejména týkající se zdravotního stavu a pravidelně užívání léků)
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