Centrum mladé rodiny Milísek z.s., Sažinova 763, Milevsko 39901

Přihláška na příměstský tábor 2021
Termín: (vybraný podtrhněte)
• 12. – 16. července
• 2. – 6. srpna
Cena za jeden týden 1890,-Kč

Údaje o dítěti
Jméno: ………………………………, příjmení: ……………………………………………..
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..……………………….
Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………….

Rodič/zákonný zástupce
Jméno: ………………………………, Příjmení: …………………………………………….
Telefon domů: …………………………….............. e-mail:……………………………….
Telefon do zaměstnání: ……………………………………………………………………….

Zvláštní záznamy a informace
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Potvrzením rezervace LETNÍHO příměstského tábora je úhrada poplatku v plné výši (doplnit
částku: ………………………. nejpozději do 5dnů od zaslání přihlášky
platebním příkazem/ VS-rodné číslo dítěte + zpráva pro příjemce jméno dítěte/
fakturou
hotově
LETNÍ PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR organizuje Centrum mladé rodiny Milísek, z.s., Sažinova
763, Milevsko 39901, IČO: 22835873,
email: centrummilisek@email.cz, www.centrummilisek.cz Bankovní
spojení: KB 43-5737220297/0100
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bečková, tel.: 723449409, e-mail: centrummilisek@email.cz,

Datum: _ _ . _ _ . 2021

……………………………
podpis zákonného zástupce

Odevzdání závazných přihlášek ihned po přihlášení do klubu. Vyplněné přihlášky prosím
předejte kontaktním osobám osobně, nebo elektronicky na email organizace.
Centrum mladé rodiny Milísek z.s., Sažinova 763, Milevsko 39901

Informace pro rodiče –
➢ scházet se budeme vždy v prostorách centra Milísek od 8:00 nejpozději však do 8:30
➢ v den nástupu rodič předá vedoucímu klubu ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny
➢ vyzvedávání dětí bude vždy předem domluveno denně dle denního programu, /rádi
bychom využili milevských bazénů, proto bude možné, si děti vyzvednout na
koupališti, v případě výletu na vlakovém/autobusovém nádraží …
➢ při vyzvedávání dětí dříve (než v 15:30) z klubu – nutno nahlásit předem
➢ oběd bude zajištěn domem s pečovatelskou službou
➢ dopolední a odpolední svačinu s sebou (v batohu)

Co s sebou? /podle počasí/
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dobrou náladu!
malý batoh,
uzavíratelnou láhev na pití
svačinu
ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny ➢ pohodlnou obuv
pláštěnku, nepromokavou bundu s kapucí
čepici proti slunci, brýle
plavky, ➢ osušku, ručník
repelent proti komárům a klíšťatům /podepsaný uschováme u nás/
krém na opalování,
papír. kapesníky
sešit a tužku
drobné peníze
karty, spol.hru…

Mobilní telefony, jiná elektronická zařízení (tablety, hry…) doporučujeme dětem nedávat,
ale nezakazujeme (za elektronická zařízení neručíme)

