PŘIHLÁŠKA NA VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
Otava 2018
Přihlašuji závazně svého syna* svou dceru* na vodácký putovní tábor Otava 2018
pořádaný SoZŠ Integrál ve dnech 1. - 6. 7. 2018. Cena 3900,-Kč zahrnuje půjčení lodí
a vodáckého vybavení, dopravu lodí a účastníků (vč. zapůjčení doprovodného
vozidla), ubytování v kempech (vlastní spacák nutností), stravování (kromě snídaně
minimálně jedno teplé jídlo denně), základní úrazové pojištění, práci zkušených
vedoucích a zdravotního dozoru, vstupné v rámci programu, náklady na materiál a
odměny v soutěžích.
Jméno a příjmení účastníka: ........................................................................................
Datum narození: ............................................. Rodné číslo: ..................... / ............…
Mobilní telefon a e-mail účastníka: .............................................................................
Adresa bydliště: ............................................................................................................
Telefon a e-mail na rodiče: ..........................................................................................
Zdravotní stav – vyplní rodiče i v negativním případě:
.........................................................................................................................................
Úroveň plavání účastníka (uveďte prosím konkrétní vzdálenost, kterou dítě uplave,
zda je zvyklé plavat ve volné přírodě, jestli mu nečiní problémy skoky do vody, ….):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Vybavenost - vlastníme stan – ANO* – NE*
Přihlášený/á už jel/a řeku a pádloval/a – ANO* - NE* - uveďte prosím i příp. délku
pobytu „na vodě“ a místo na lodi, kde dítě pádlovalo (háček – zadák), …
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

*nehodící se škrtněte

----------------------------podpis rodičů

----------------------------------Zde oddělte a uschovejte pro vlastní potřebu---------------------Přihlášky odevzdejte v ředitelně školy co nejdříve - nejlépe do 12. 4. 2018, nejpozději
do 27. 4. 2018. Počet účastníků je omezen počtem 20. V případě menšího počtu
přihlášených než 15 dětí si z ekonomických důvodů vymiňujeme možnost konání
tábora zrušit. Tuto skutečnost bychom všem zájemcům o tábor ohlásili nejdéle 4. 5.
2018.
Zálohu na tábor ve výši 2500,-Kč prosíme uhradit do 11. 5. 2018, zbytek 1400,-Kč pak
do 15. 6. 2018 v kanceláři školy.
Informační schůzka pro rodiče se bude konat ve středu 13. 6. 2017 od 18:30 hod.
v jídelně SoZŠ Integrál v Praze 2, Jana Masaryka 25. Zde budou předány podrobné
písemné informace a potřebné formuláře a zodpovězeny Vaše případné dotazy.

