Denný letný tábor

SUSEDIA
Šport – Zábava – Kultúra

30. 7. - 3. 8. 2018

Devičany– Drženice - Bátovce - Pukanec
Poď si užiť najúžasnejší týždeň tvojich prázdnin. Spoločne sme pre teba pripravili nabitý program
a pohodovej letnej atmošky denného tábora SUSEDIA. Už viac nemusíš váhať, či ísť s kamošmi
do letného tábora, alebo si užívať prázdniny s rodičmi. U nás skĺbiš oboje! Zažiješ pravý letný tábor
so všetkým, ako má byť. Spoločne strávime jeden deň Devičanoch, Drženiciach, Bátovciach, Pukanci
a jeden deň kúpanie a relax na kúpalisku. Počas piatich dní sa budeme hrať, zabávať, športovať
a spoznávať kultúru našich susedných obcí.
Bonus 6.-tého ročníka tábora: môžeš si na jednu noc vyskúšať spoločné stanovanie a malú nočnú
hru. Tak ako to má byť v pravom letnom tábore.
Program tábora : rôzne športové hry a súťaže, hľadanie pokladu, kúpanie a relax + bonus tábora
( stanovanie na jednu noc na Margite, nočná hra

odvahy ) Program tábora sa realizuje v obciach :

 PUKANEC,
PUKANEC,
 DRŽENICE.
 Kúpanie, relax – Margita,
 DEVIČANY,
DEVIČANY
 BÁTOVCE .

Prihlásiť a uhradiť príspevok 25 € je potrebné do 15. 7. 2018
Bližšie informácie a prihlášky : Obecný úrad Devičany

Základné informácie
Poď si užiť najúžasnejší týždeň tvojich prázdnin. Spoločne sme pre teba pripravili nabitý program
a pohodovej letnej atmošky denného tábora SUSEDIA. Už viac nemusíš váhať, či ísť s kamošmi
do letného tábora, alebo si užívať prázdniny s rodičmi. U nás skĺbiš oboje! Zažiješ pravý letný tábor
so všetkým, ako má byť. Nástup do tábora bude každý deň o 8:00 hod. na určenom mieste v obci.
Spoločným autobusom sa presunieme do obce, ktorá je organizátorom táborového dňa. Doprava sa
zabezpečuje tam aj späť. Organizátor táborového dňa, zabezpečí celodenný program a stravovanie.
Ukončenie denného programu bude o 15:30 hod. Tábora sa môžu zúčastniť deti od 8 do 15 rokov.
V účastníckom poplatku je zahrnuté stravovanie : obed a olovrant.

Termín tábora : 30. 7. - 3. 8. 2018

Program tábora : rôzne športové hry a súťaže, hľadanie pokladu, kúpanie a relax + bonus tábora
( stanovanie na jednu noc na Margite, nočná hra odvahy ) v obciach :
PUKANEC, DRŽENICE, Kúpanie a relax – Margita, DEVIČANY,
DEVIČANY BÁTOVCE.
BÁTOVCE
Bonus 6.-tého ročníka tábora: môžeš si na jednu noc vyskúšať spoločné stanovanie a malú nočnú hru.
Tak ako to má byť v pravom letnom tábore.
Prihlášku a účastnícky poplatok 25 € je potrebné odovzdať do 15. 7. 2018 na Obecnom úrade Devičany
Upozorňujeme rodičov, že za stratu mobilných telefónov, tabletov a iného technického vybavenia a
poškodenie neberieme zodpovednosť. Odporúčame rodičom,poistiť svoje dieťa pre prípad úrazu,organizátori
nebudú hromadne poisťovať deti počas tábora.

-------------------------------------------------------------Denný letný tábor - S U S E D I A

Prihláška

do tábora : 30. 7. - 3. 8. 2018
Meno a priezvisko dieťaťa : …........................................................................………………….
Meno a priezvisko rodiča, (zák. zástupcu) :.…..........................................................................
:.…..........................................................................
Dátum narodenia : …...................................Adresa
…...................................Adresa bydliska .............................................…..
kontakt : tel. ….............................................… email...............................................………...

Súhlas :
1, Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 11 ods.1
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby organizátori tábora spracovávali a
zverejňovali videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných organizátorom tábora v rámci
poskytovaných služieb ,ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy ,web ponuka).

2, Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, ako aj osobných údajov mojej dcéry/syna alebo osôb
zverených mi do opatery, ktorých som zákonný zástupca organizátorom tábora. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré
poskytujem patria do kategórie osobných údajov.

Poznámka :
( zdravotný stav, lieky a pod. )

------------------------------------------------------------Dátum a podpis rodiča ( zákonného zástupcu)

