Dům dětí a mládeže St.Město, 686 03 St.Město, U Školky 1409, tel. 572 541 103, e-mail: ddmsm@uhedu.cz
http://celoznice.webpark.cz/, http://ddmsm.webpark.cz

ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

na letní dětský tábor „AZTÉKOVÉ 2003“, Čeložnice 27.7. - 9.8.2003

Jméno a příjmení: .............................................................…… Datum narození: ............................…….
Bydliště: .......................................................................……………………. PSČ: …….............................
Telefon domů: ...........................……………………. E-mail: …………………………………………………
Zdravotní pojišťovna: ..................………………….. Po prázdninách bude žákem/žákyní třídy: .............
Telefonní číslo, na které je možno volat v nutném případě, při onemocnění dítěte: ………………………
Velikost trička: ……….…. (v ceně tábora je zahrnuto tričko s táborovým logem pro každého účastníka)
- jméno: ......................................................………...................

Otec:

- zaměstnavatel: ...................................................………....…, telefon: .............................
Matka:

- jméno: ......................................................................………...
- zaměstnavatel: .........................................................………., telefon: .............................

Pokud bude Vašemu dítěti na tábor přispívat odborová organizace, napište, prosím, její:
přesný název: …………………………………………………………………….. IČO : ………………………
adresu: …………….……………………………………………………………………………………………….

U svého dítěte upozorňuji na:
…………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………

Storno podmínky – podmínky pro zrušení závazné přihlášky
Dítě je přihlášeno na tábor po převzetí řádně vyplněné přihlášky hlavním vedoucím letního tábora nebo
pracovnicí DDM.
Storno poplatky:
a) Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora:

2 měsíce - 5 % ceny tábora
- 10 % ceny tábora

1 měsíc
- 30 % ceny tábora

2 týdny

1 týden
- 50 % ceny tábora
b) Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez omluvy: 100 % ceny tábora.
c) Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc a rodiče předloží lékařské potvrzení, bude stržena pouze částka
5 % ceny tábora (úhrada již vynaložených nákladů).
Abychom mohli v dostatečném předstihu zajistit provoz letního tábora (nakoupit všechen potřebný materiál,
potraviny, uhradit pronájem tábořiště atd.), je třeba pobyt Vašeho dítěte zaplatit nejpozději do 10.června 2003.
Pokud složenka nebude v tomto termínu uhrazena, bude závazná přihláška Vašeho dítěte zrušena. Věříme, že
chápete a včasným uhrazením pobytu dítěte na táboře podpoříte naši snahu směřující k tomu, aby v den
zahájení tábora bylo pro děti vše řádně zajištěno a připraveno.

Výše uvedené údaje podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity DDM
Staré Město za účelem vedení evidence nutné pro chod letního tábora v Čeložnici. Osobní údaje budou sloužit
pouze pro vnitřní potřebu DDM a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou. Prohlašuji, že uvedené údaje
jsou pravdivé a že souhlasím s podmínkami pro zrušení závazné přihlášky.

...............................................
podpis otce

...........................................
podpis matky

O děti se na táboře bude starat tým pracovníků ve složení:

Vážení rodiče,
víme, že zodpovědně vybrat vhodný letní tábor pro Vaše dítě není
jednoduchá záležitost. Abychom usnadnili Vaše rozhodování, zda právě
námi pořádaný tábor je ten pravý, přinášíme vám následující informace:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

tábor je čtrnáctidenní – s nástupem v neděli 27.července a ukončením v sobotu 9.srpna 2003
tábor je určen dětem od 7 do 15 let
cena tábora je 2.700,-Kč
v ceně tábora je zahrnuto ubytování, strava pětkrát denně,
pedagogický dozor, doprava na tábor a zpět, dohled zdravotnice,
pojištění
děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou,
dřevěnou podlážkou a spí na postelích
k dispozici je pevná budova s jídelnou, kryté umývárny a sprchy
s teplou vodou
táborová základna se nachází na okraji lesa v malebné přírodě
Chřibů u obce Čeložnice, která je vzdálena asi 7 km od Kyjova
táborový program pro děti je motivován – letos indiánskou tématikou
– a pečlivě připravován a plánován tak, aby se děti ani na chvíli
nenudily, aby se střídaly hry, sportování, výlety, poznávání přírody,
okolí i odpočinek
důraz je kladen na navození kamarádské atmosféry mezi dětmi, na
spolupráci dětí a jejich vzájemnou pomoc při táborových činnostech
kapacita tábora je jen 44 účastníků – nehrozí tedy žádná anonymita
hromadných táborů; všechny děti mají příležitost se vzájemně dobře
poznat a o to lépe spolupracovat při táborových činnostech
pořadatelem letního tábora je Dům dětí a mládeže ve Starém Městě
– tedy profesionální zařízení, jehož zaměstnanci mají letité
zkušenosti s pořádáním akcí pro děti
letní tábor na základně v Čeložnici pořádá naše skupina vedoucích
již šestým rokem

•

hlavní vedoucí

Mgr. Karel Zerzáň
(učitel, ZŠ Ostrožská Nová Ves)

•

programový vedoucí

Ing. David Franc
(IT specialist, IBM GSDC Brno ČR)

•

vedoucí oddílů

Ing. Jan Kozák
(projektant, Evektor Kunovice)
Pavla Malinová
(studentka, PdF UP Olomouc, FF MU Brno)
Petr Jevický
(elektrotechnik, externí pracovník DDM)
Alžběta Vrbová
(studentka, gymnázium Uherský Brod)
Kateřina Beníčková
(studentka, gymnázium Uherský Brod)

•

instruktoři

Lukáš Křivák
(student, OA Uherský Brod)
Petr Soška, Vít Šňupík
(studenti, gymnázium Uherské Hradiště)

•

zdravotnice

Veronika Mikulková
(zástupkyně ředitelky, DDM Staré Město)

•

hospodář

Mgr. Petr Králík
(učitel, gymnázium Uherské Hradiště)

•

kuchařky

Ludmila Křiváková
(vychovatelka a učitelka, ZŠ Popovice)
Mgr. Jana Melichárková
(učitelka, ZŠ Ostrožská Nová Ves)

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rozhodli jste se
Vaše dítě přihlásit na letní tábor „AZTÉKOVÉ 2003“,
děkujeme Vám za projevenou důvěru.
Další informace o letošním táboře a fotografie táborů z
minulých let můžete najít na internetové adrese
http://celoznice.webpark.cz/

Podmínky pro zrušení závazné přihlášky
Dítě je přihlášeno na tábor po převzetí řádně vyplněné přihlášky hlavním
vedoucím letního tábora nebo pracovnicí DDM.
Storno poplatky:
a) Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora:
• 2 měsíce
•
5 % ceny tábora
• 1 měsíc
• 10 % ceny tábora
• 2 týdny
• 30 % ceny tábora
• 1 týden
• 50 % ceny tábora
b) Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez omluvy:
100 % ceny tábora.
c) Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc a rodiče předloží lékařské
potvrzení, bude stržena pouze částka 5 % ceny tábora - úhrada již vynaložených nákladů).
Abychom mohli v dostatečném předstihu zajistit provoz letního tábora
(nakoupit všechen potřebný materiál, potraviny, uhradit pronájem tábořiště
atd.), je třeba pobyt Vašeho dítěte zaplatit nejpozději do 10.června 2003.
Pokud složenka nebude v tomto termínu uhrazena, bude závazná přihláška
Vašeho dítěte zrušena. Věříme, že chápete a včasným uhrazením pobytu
dítěte na táboře podpoříte naši snahu směřující k tomu, aby v den zahájení
tábora bylo pro děti vše řádně zajištěno a připraveno.
Další informace
•
•
•
•

u hlavního vedoucího tábora – na e-mailové adrese: karelzr@seznam.cz,
popř. osobně
na DDM ve St.Městě – osobně nebo na telefonním čísle 572 541 103
(slečna Veronika Mikulková)
na internetových stránkách – http://celoznice.webpark.cz/
informace o odjezdu a příjezdu, seznam věcí, které si děti mají na tábor
vzít a poukázku k zaplacení tábora vám zašleme na začátku měsíce
května 2003
Přihlášky

•
•

co nejdříve předejte osobně hlavnímu vedoucímu tábora
nebo obratem zašlete na adresu: DDM Staré Město
U Školky 1409, 686 03 Staré Město

Ahoj kamarádi,
ačkoliv za oknem poletují
sněhové vločky a zdá se, že
prosluněné letní dny snad ani
nikdy nepřijdou, věřte, že tomu
tak není. Zima rychle přeletí, po
ní přejde jaro a pak už tady
konečně budou vysněné dva
měsíce volných dní. Víte už jak
prožijete letošní letní prázdniny?
Pokud ne, nabízíme vám strávit
dny od 27. července do 9. srpna
2003 spolu s námi, na letním
táboře v Čeložnici s názvem

AZTÉKOVÉ 2003
aneb výprava za poznáním jedné z nejrozvinutějších
indiánských civilizací předkolumbovské Ameriky
Co na našem indiánském táboře můžete zažít?
Samozřejmě mnoho dobrodružství, známých i nových her,
výletů, poznáte indiánské zvyky a obřady, vyzkoušíte si střelbu
z luku, lov oštěpem, chytání do lasa i stopování, poznáte
tradiční indiánské sporty, ochutnáte domorodá indiánská jídla
a můžete si vyzkoušet i jejich přípravu, vyrobíte si indiánský
oděv a ozdoby, vyzkoušíte si indiánské zdobení tváře, pokusíte
se rozdělat oheň bez použití zápalek, budete se snažit
porozumět aztéckému písmu, zažijete pocity indiánů na
válečné stezce i tajuplný obětní obřad na vrcholku pyramidy a
poznáte chuť dýmky přátelství. Čekají vás také společná
posezení u táborových ohňů v partě dobrých kamarádů. A to
zdaleka není vše, co jsme pro vás připravili.
Na společně s vámi prožitých čtrnáct indiánských dnů se těší
rada náčelníků
Karel, David, Honza, Bětka a Katka, Kenny, Verča, Pavla,
Peťa, Liduška a Jana, Lukáš, Peťa a Víťa.

