Prihláška dieťaťa na detský denný tábor “Tábor v sedle”
Dátum tábora: (vyznačte )

10.07 - 14.07. 2017, pre deti vo veku 10 – 13 rokov

Var. symbol: 201701

17.07 - 21.07. 2017, pre deti vo veku 6 - 9 rokov

Var. symbol: 201702

24.07 - 28.07. 2017, pre deti vo veku 6 – 9 rokov

Var. symbol: 201703

07.08. - 11.08. 2017, pre deti vo veku 10 – 13 rokov

Var. symbol: 201704

14.08. – 18.08.2017, pre deti vo veku 6 – 9 rokov

Var. symbol: 201705

Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska a PSČ:
Zdravotná poisťovňa:
Zákonný zástupca :
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska a PSČ:
Kontakt - mobil:
- e-mail:
Dotazník zdravotného stavu dieťaťa:
Uveďte prosím skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pre zabezpečenie starostlivosti o Vaše dieťa (zdravotný stav,
zvláštne stravovacie návyky, alergie.....)

Prehlásenie rodiča/zákonného zástupcu:
Prehlasujem, že prihlásený účastník netrpí žiadnou chorobou, ktorá by bránila jeho pobytu v tábore. Prehlasujem, že
prihlásenému účastníkovi nebolo nariadené karanténne opatrenie a ani neprišiel do styku s osobou podozrivou z
nákazy.
Dátum:
Podpis rodiča / zákonného zástupcu:

Tu odstrihnúť (kvôli údajom o platbe):

Prihlášku na detský denný tábor, je potrebné odovzdať na Gazdovstve Uhliská v Trenčianskej Závade alebo poslať
mailom – naskenovanú, je potrebné, aby bola podpísaná (gazdovstvo@uhliska.sk) alebo poštou (Gazdovstvo Uhliská,
Kúty 1459/20, 91441 Nemšová).
Prihláška je záväzná po jej doručení, na Vašu emailovú adresu zašleme potvrdenie, že dieťa bolo prijaté na pobyt v
letnom tábore (z dôvodu obmedzenej kapacity budú prijaté deti podľa poradia doručených prihlášok).
Poplatok za tábor vo výške 110 EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 31.5.2017 na Gazdovstve Uhliská v
Trenčianskej Závade (v kancelárii v pracovných dňoch v čase 8,00 – 15,00 hod) alebo prevodom na b. účet IBAN
SK3709000000000275854048, ako variabilný symbol uveďte číslo priradené k termínu tábora v hornej časti prihlášky.
Vo vlastnom záujme prosím zvážte možnosť poistenia Vášho dieťaťa počas trvania denného tábora.

