Záväzná prihláška na denný outdoorový tábor 2013
„4 ŽIVLY“
Meno účastníka: ____________________ Telefón: ________________________________
Dátum narodenia: ___________________ E-mail:__________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Meno rodiča: _______________________ Telefón na rodiča: ________________________
Od koho si sa dopočul/a o tábore?________________________________________________
Milí rodičia, chceli by ste ešte niečo dodať (informácie/požiadavky)?
___________________________________________________________________________
Aby sme vedeli zabezpečiť potrebný materiál, potrebujeme vedieť, či Vaše dieťa má k dispozícii:

spacák: áno nie
karimatku: áno nie
Je potrebné, aby dieťa v štvrtok a v piatok malo bicykel a prilbu.
____________________________
Podpis rodiča

_____________________________
Podpis účastníka

Rodič svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s programom tábora a je si vedomý jeho možných rizík. Vyplnením osobných
údajov udeľujem OZ Preles súhlas na spracúvanie môjho mena, priezviska, adresy a dátumu narodenia.

Program trvá od 8.00 do 16.00. Pre deti je zabezpečený pedagogický dozor od 7.00 do 17.00.
Z piatka na sobotu spime pod hviezdami v Ekocentre Lesopark. Pre deti si môžete prísť
v sobotu medzi 9.00 a 10.00 do Ekocentra Lesopark.
Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Program
Vzduch – lanový park
Voda – splavovanie
Oheň – vták Ohnivák
Zem – jaskyňa
Ukáž, aký živel si ty!

Miesto stretnutia a rozlúčenia
Ekocentrum Lesopark pri Paľovej Búde
Park SNP pri Tescu
Ekocentrum Lesopark pri Paľovej Búde
Ekocentrum Lesopark na bicykloch
Ekocentrum Lesopark na bicykloch

Prihlášku odovzdajte do 5. augusta 2013 v Literárnej kaviarni Artforum, Bottova 2, Žilina
alebo pošlite mailom na jana.butekova@gmail.com.
Poplatok za tábor (80 €) treba uhradiť do 5. augusta 2013 na účet 2620865581/1100.
Do poznámky napíšte: 4 živly, „meno dieťaťa“. Prihláška je platná až po uhradení poplatku.
Cena zahŕňa 5x desiatu, 5x obed, 5x olovrant, 1x večeru, 1x raňajky, vstupné, lektorov,
cestovné, poistenie a program.
Storno poplatky: 30 – 15 dní pred začatím tábora: 20 %, 14 – 4 dni pred začatím tábora: 70 %, 3 a menej dní
pred začatím tábora: 100 %. Po predložení lekárskeho potvrdenia a o chorobe dieťaťa: storno poplatok 0 %.

Viac info na www.preles.net alebo nás môžete kontaktovať:
Jana Buteková: jana.butekova@gmail.com, 0907 694 985

