Příměstský sportovní tábor
TJ Sokol Kobylí
Pro děti do 12 let

každý den fotbalový trénink
hry a sportovní vyžití
turistika, výlety

Termíny:
I. turnus: 20.7. - 24.7.2020
II. turnus: 10.8. - 14.8.2020
pondělí - pátek
každý den od 7:00 do 15:30 hod

V ceně 1600 Kč jsou zahrnuty obědy a svačinky, pitný režim po celý den, aktivní program, vedoucí.
Příměstský tábor bude probíhat v sportovním areálu TJ Sokol Kobylí a ZŠ Kobylí.

Informace a přihlášky: info@fotbalkobyli.cz

Přihláška na příměstský tábor TJ Sokol Kobylí
*U člena TJ Sokol Kobylí stačí vyplnit jen jméno dítěte a podpis zákonného zástupce.
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………...........................................................................
rodné číslo:………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………

Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………… PSČ: .………………………………
Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): ……………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………… Mobil:………………………………………………………………….....
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a beru je na
vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s tím,
že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním,
statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. Souhlasím s uveřejněním
fotografií mého dítěte na propagačních materiálech TJ.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Cena zahrnuje:
celodenní stravu (oběd, svačinu) a pitný režim, výlety, užívání bazénu, hřiště, tělocvičny, celotýdenní aktivní
program, náklady na odměny.
Způsob úhrady:
před zahájením tábora: 1600,- Kč
hotově, nebo na BÚ: 2601062601/2010

VS: rodné číslo dítěte

POZN.: celé jméno dítěte

Storno podmínky:
- při odhlášení dítěte 5 dní a méně před začátkem tábora - storno 50 % z celkové ceny tábora
- při zrušení pobytu v době konání tábora se platba ani poměrná část nevrací
Termíny:
I: 20.7. - 24.7.2020
II: 10.8. - 14.8.2020

ANO
ANO
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NE

Zvolený termín se uskuteční pouze při minimálním počtu 10 přihlášených uchazečů.

V………………………………………………………………….……..

Podpis rodičů ……………………………………………………………….

PRAKTICKÉ INFORMACE
Každý termín začíná vždy v pondělí a končí v pátek.
Sraz účastníků každý den od 7:00 – 8:00 hod. Vyzvedávání 15:00 – 15:30 hod.
Co s sebou:
Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením. Věci si mohou děti
nechávat v klubovně k použití pro další dny. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné
drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo
poškození. Na výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, láhev na pití, nedávejte dětem
větší částky peněz – doporučujeme kapesné v max. výši 50,- Kč.
Koncepce dne:
od 7:00
8:00 - 9:30
9:30 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 -15:30

úvod
dopolední sportovní trénink
dopolední aktivity
oběd, polední odpočinek
druhý sportovní trénink
odpolední aktivity

