Příměstský tábor 20.7. – 24.7.2020
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA MONTESSORI
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 20.7. – 24.7.2020
Údaje o dítěti:

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………
Datum narození:……………………….

Rodné číslo:………………………….

Adresa trvalého pobytu:.…………………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna:…………………..
Zdravotní stav dítěte (alergie, nemoci, pravidelně užívané léky apod.):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Údaje o zákonných zástupcích:

Jméno a příjmení matky:………………………………………………………….
Kontakt: tel.:……………………….. email:……………………………………...
Jméno a příjmení otce:…………………………………………………………….
Kontakt: tel.:……………………… email:………………………………………...

Program příměstského tábora:
1. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru ve stylu Montessori pedagogiky s názvem
„Naše koule – Zeměkoule“. V rámci příměstského tábora se vydáme prozkoumávat naše
lesy v oblasti Beskyd, opečeme špekáčky, vyrazíme vstříc historii na Štramberskou trúbu,
kde se dozvíme také něco o tradici pečení Štramberských uší. Dále se vydáme po stopách
různých národů, u indiánů si vyrobíme luk a šípy, u Eskymáků se zahřejeme v iglú, v Číně
ochutnáme nové pokrmy. V neposlední řadě poznáme život zvířat, při procházce po
ZOO Ostrava, a společnými silami se vydáme hledat poklad.
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2. Scházení dětí bude probíhat každý den ráno v 8:30 hodin v prostorách školní družiny
(vchod z hlavní cesty). Rozcházení dle počasí na zahradě nebo ve třídě školní družiny
mezi 17:15 – 17:30.
3. Během celého dne budou mít děti zajištěn pitný režim a stravu.
4. Cena příměstského tábora se bude pohybovat od 2000,-Kč do 3000,-Kč, dle počtu
přihlášených dětí. Přesná částka a forma úhrady bude upřesněna.
5. Každý den by děti měly mít batůžek, láhev na pití, pláštěnku (pro případ špatného počasí
na výletě), psací potřeby. Dle zvážení rodičů je vhodné dětem přibalit opalovací krém,
popřípadě repelent.
Prohlášení zákonného zástupce:
1. Níže podepsaný zákonný zástupce prohlašuje, že souhlasí s programem Montessori
příměstského tábora a účastí dítěte na všech souvisejících činnostech.
2. Zároveň uděluje souhlas s fotografickou a video dokumentací dětí v průběhu táborových
činností a her, s archivováním a zveřejňováním těchto fotografií a videí na webových
stránkách organizace, s jejich využitím pro reportážní, propagační a jiné účely související
s činností organizace.
3. Podpisem dále souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů, které
poskytují prostřednictvím této přihlášky. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona
č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných
lhůtách likvidovány.
4. Níže podepsaný zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s výše
uvedeným programem a podmínkami a souhlasí s nimi.

V ………………….. dne ………………………..

……………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte
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