Záväzná prihláška

Usporiadateľ tábora:
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko
Žilina

do letného prímestského tábora Croodovci

Rajecká 17, 01001 Žilina

Termín konania:27.8-31.8.2018

IČO: 3614944
1. Osobné údaje účastníka

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

Dátum narodenia:

2. Osobné údaje zákonného zástupcu
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Trvalé bydlisko zákonného zástupcu:

Kontaktný telefón:
e-mail:

3. Informácia o zdravotnom stave účastníka
Uveďte, prosím, všetky chronické choroby,
alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré
užíva, ADHD syndróm a pod.:

Iné obmedzenia (prosíme vypísať):

4. Oblečenie
Deti hneď v prvý deň dostanú šiltovku a tričko vo farbe svojho tímu. Tie deti, ktoré už boli na prvom tábore,
prosíme, aby si ich doniesli z prvého tábora. V prípade nepriaznivého počasia treba tomu prispôsobiť
oblečenie. V piatok, na výlet je potrebné si zobrať obuv do horského prostredia.
5. Strava
Obed je zabezpečený v cene tábora na každý deň V poobedňajších hodinách bude možnosť si zakúpiť niečo
z oratkovského baru. V piatok 31.8., v deň výletu, treba zabaliť dieťaťu jedlo.
6. Cena tábora
Cena je 30,- € pre členov DOMKY, ktorí sa zapísali do konca apríla 2018. V prípade, že sa zapíše dieťa do
DOMKY počas prihlasovania na tábor, cena je 40,-€ (v tom sú aj 3,- € ako zápisné do DOMKY). V prípade, že
sa nezapíše do DOMKY – 45,- €. Kto dieťa prihlasuje aj na prvý prímestský tábor Exodus, cena za oba tábory
je 55,- € pre členov, resp. 65,-€ pre tých, ktorí sa zapíšu do DOMKY, resp. 70,-€, ktorí sa nezapíšu. Je potrebné
v tom prípade vyplniť obe prihlášky.

7. Vek
Na tábor môžu ísť deti od druhého do ôsmeho ročníka ZŠ.
8. Časový rozvrh
Ráno je možné deti priniesť už o 8.30, tábor oficiálne začína 9.00 a končí sa o 16.30
9. Výlet
V piatok 31.8.2018, v deň výletu sa deti rozdelia na dve vetvy. Chlapci, ktorí sú už na druhom stupni, teda
piataci až ôsmaci pôjdu do Levoče, kde sa odohráva podujatie s názvom Bodka za prázdninami.
Dievčatá a chlapci na prvom stupni, teda druháci až štvrtáci pôjdu do Starého Smokovca do Tricklandie a na
Hrebienok a Štrbské Pleso.
Preto je potrebné mať vybavenú pre deti kartičku na vlak.
Ak by chceli ísť na výlet aj dospelí – pre skupinu, ktorá ide do Starého Smokovca, je možné sa prihlásiť do
30.8.2018. Dospelý si cestu a vstup do Tricklandie platí sám.

Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené podmienky a svojim podpisom prihlasujem dieťa na tábor

V ................................... dňa ..................................
Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu .....................................................................................
Číslo preukazu ZSSK (kartička na vlak)....................................................................
Po skončení dňa si prídem po dieťa...............................(A/N)
Môže ísť domov samé....................(A/N)
Záväznú prihlášku prosíme odovzdať v oratóriu v čase otvorenia oratória (Str-Pia 15.00-17.15; Ut 15.0018.30)
V prípade nejasností volajte: 0902131944. E-mail: domkaza@gmail.com

