PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ KŘESŤANSKÝ POBYT

„Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr“
FARNOSTI MIROVICE

Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr proběhne ve dnech

7. - 12. srpna 2018

ve farnosti Mirovice
Přihlašuji tímto svého syna/dceru:
Jméno:

……………………………………………………………

rodné číslo:

…………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
Jméno zákonného zástupce a kontakt: …………………………………………

tel: …………………………………..

Můj syn/dcera byli mnou poučeni o tom, že dozorem po celou dobu konání akce jsou táboroví
vedoucí.
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………

Pokyny k dětskému křesťanskému pobytu na faře:
Termín: 7. - 12. 8. 2018
Místo: Farnost Mirovice
Cena: 400,-/dítě
Přihlášku na „Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr“ předejte vedoucím nejpozději do 29. 7. 2018
Úhradu za pobyt předejte nejpozději v den odjezdu.
!!! Průkazku pojištěnce, zdravotní a očkovací průkaz, vyplněný formulář o bezinfekčnosti spolu s informacemi
o alergiích a užívaných lécích odevzdejte v nadepsané obálce při příjezdu zdravotníkovi (na obálce – jméno,
příjmení a rodné číslo dítěte).
Sraz: Úterý 7. 8. 2018 na faře v časovém rozmezí 16-18 hodin (mapa v příloze).
Odjezd: Neděle 12. 8. 2017 - děti si prosím vyzvedněte v rozmezí 14-15 hodin.
Doporučení: Nedávat dětem s sebou cenné předměty - za ztrátu neručíme! - přiměřený finanční obnos.
!!! ZÁKAZ: požívání alkoholu a omamných látek, mít s sebou ostré předměty (nůžky, nůž) a elektroniku
(tablet, mp3) !!!;
Důležité upozornění: Během akce budou mít děti mobilní telefony schované u vedoucích. Chceme si hrát
venku, zpívat, pobavit se, dělat různé aktivity a hraní na mobilu na „Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr“
nepatří. V případě nutnosti bude umožněno telefonické spojení. V případě, že nastane akutní situace, volejte
vedoucím (kontakt níže).
!!! V případě, že účastník „Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr“ hrubě poruší pravidla a pokyny, rodič si
pro dítě neprodleně přijede !!!
Děkujeme za pochopení.
Co s sebou?
Oblečení a věci dle úvahy, samozřejmě vše záleží i na počasí - toto je jen přibližný seznam:
- hygienické potřeby (kartáček, pasta, repelent, opalovací krém, mýdlo, šampon, hřeben, ručník)
- spodní prádlo, věci na spaní
- tepláky, trička, mikina, bunda,
- tenisky, přezůvky, holínky
- čepice
- spacák, deka/karimatka,(polštářek)
- pláštěnka
- blok, psací potřeby, šátek, plastový kelímek na pití
- kdo chce, může mít baterku
Věci nejlépe sbalit do batohu.
ZAJIŠTĚNO:
-strava, ubytování, program, zdravotnická péče, nepřetržitý dozor
-program bude uskutečněn dle počasí
Zároveň poučte děti o bezpečném chování během průběhu akce. Přítomní vedoucí budou po celou dobu akce
za Vaše děti zodpovědní a je v zájmu všech, aby vše proběhlo v pořádku.
Během akce bude dostatek vedoucích pro maximální péči o děti, zdravotník a ostatní dobrovolníci v rámci
farnosti.
Pro případné dotazy kontaktujte:
Vedoucí:
Novotný Jan
605 513 737
Blažek Petr
604 972 460
Zdravotník:
Petr Blažek

NovotnyJan09@email.cz
blazekpetrv@seznam.cz

*Prohlášení nesmí být starší než jeden den.

Alergie:
ANO – NE
Jaké: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Užívá dítě léky? ANO - NE
Název a dávkování:
Vedení „Josef egyptský, ze studně na faraonův dvůr“ a zdravotníka upozorňuji u svého dítěte
na (např. speciální dieta, nošení brýlí, či cokoliv jiného, co by měli dle Vás vedoucí vědět):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dítě je plavec/neplavec.
Potvrzuji, že veškeré informace jsou aktuální a pravdivé.
Jméno zákonného zástupce a kontakt: ………………………………………… tel: ………………………………
V: ………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte:

Dne: ………………………………………
……………………………………….

Mapa Mirovic – sraz ve vyznačeném místě.

