178008, LDT Krok za krokem z Vratimova II.

Vážení rodiče, rozhodli jste se svěřit vaše dítě na příměstský tábor, který pořádá
naše organizace.
Věnujte, prosím, svou pozornost základním informacím.
Příměstský tábor KROK ZA KROKEM II. je plný her, soutěží. Vyrazíme na
poznávací výlety. Vyhodnocení celotáborové hry proběhne v pátek. Sraz dětí je
každý den v době 7:30 - 8:00 hod. a končíme 15:30 - 16:00 hod. Při nástupu dětí
na příměstský tábor rodiče obdrží podrobné informace k programu a stravě na
jednotlivé dny.
KAŽDÝ DEN

19. 8. – 23. 8. 2019

začátek – sraz dětí
7:30 – 8:00 hod. budova DDM Vratimov
konec – převzetí dětí 15:30 – 16:00 hod. budova DDM Vratimov
V den zahájení příměstského tábora předáme zákonným zástupcům
podrobnější informace k programu (výlety) a obědům.
POZN. V případě časově náročnějšího programu – ukončení dne po domluvě se
zákonnými zástupci.
PŘI ZAHÁJENÍ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S SEBOU:
✓ prohlášení rodičů…
✓ průkaz zdravotní pojišťovny
✓ osobní léky se jmenovkou
KAŽDÝ DEN S SEBOU:
batůžek
láhev s pitím
přezůvky (možnost zanechat v šatně DDM během tábora)
plavky, ručník, mýdlo, hřeben ..... vše v igelitové tašce
opalovací krém a čepice (šátek) proti slunci
kapesné (dle uvážení 50 Kč na 1 den)
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Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková
V případě problému kontaktovat:
pedagog volného času Renáta Míčková
tel. č.: 739 201 078

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
Telefonicky, e-mailem, on-line nebo osobně na recepci nahlaste osobní
údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu:
•
•
•
•
•
•

rodné číslo dítěte…
jméno a příjmení dítěte…
zdravotní pojišťovna (kód)…
bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město)…
jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail…
název ZŠ,

závaznou přihlášku vám zašleme v elektronické podobě (v tom případě je
nutno přihlášku vytisknout) nebo vytiskneme přímo v recepci DDM
Vratimov,
po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte
v recepci DDM do 30. 4. 2019 (můžete zaslat poštou), potřebujeme
originál,
součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení
poukazu,
závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši
500 Kč u pobytových a 200 Kč u příměstských táborů
(na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena
rezervace místa na zvoleném táboře), je možné uhradit ihned celou částku.
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POKYNY PRO PLATBU POUKAZU LDT
Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•

v hotovosti do pokladny na recepci DDM Vratimov,
převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné
přihlášky),
složenkou typu A,
složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci
dítěte, který odevzdáte svému zaměstnavateli,
zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu DDM,
DDM na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu,

Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky,
poukaz uhraďte do 31. 5. 2019, po domluvě lze hradit ve splátkách.

DALŠÍ POKYNY
1.
2.
3.

Prohlášení rodičů (poručníků či opatrovníků) – odevzdává se v den
odjezdu zdravotníkovi tábora.
Stornovací podmínky a ostatní informace naleznete na webových
stránkách DDM Vratimov v Organizačním řádu.
Neodevzdáte-li přihlášku v určeném termínu, může se stát, že
pro velký zájem, budete zařazeni pouze jako náhradníci.
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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (poručníků či opatrovníků)
(odevzdat v den nástupu)
V souladu s § 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, prohlašuji, že okresní hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil
dítěti ……………………………………………..nar. ……………………..
bytem ……………………………………………………………………….
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.)
a nebylo mu nenařízeno karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních
14 dnech přišlo toto dítě do styku s osobou, která onemocněla přenosnou nemocí
nebo byla podezřelá z nákazy.
Dítě u sebe nemá žádné léky, vitamíny, homeopatika ani potravinové doplňky.
Dítě je schopno zúčastnit se LDT ………………………………………….
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu letního tábora, že jsem
v tomto prohlášení uvedl (a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu dítěte.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.
Přehled léků i vitamínů, homeopatik a potravinových doplňků, které se
odevzdávají zdravotníkovi v den odjezdu (dítě z bezpečnostních důvodů
nesmí mít na táboře tyto produkty). Léky nutno podepsat:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

PLAVEC

NEPLAVEC

KONTAKTNÍ OSOBA v době letního dětského tábora:
Jméno …………………………………………. Tel.č. …………………….
Jméno …………………………………………. Tel.č. …………………….
ve Vratimově dne ……………….(den nástupu na LDT!)
…………………………………………………
podpisy rodičů (poručníků či opatrovníků)
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