královstvo
11. -17. júl 2017

Prihláška
Meno: .................................................

Priezvisko: ...............................................

Dátum narodenia: ......./......./............

Ukončený ročník: .....................................

Veľkosť trička:

(na tábor sa môže prihlásiť len človek
s ukončeným 7. ročníkom)

(ak sa prihlásiš do 1.6.’17)

S
M
L
XL

Telefón: ................................................

Email: ........................................................

Kontakt na rodičov počas tábora: ...................................................................................

Nesmiem zabudnúť
- teplé oblečenie, športové oblečenie a
obuv, turistické oblečenie (vetrovka) a
obuv, prezúvky, nočný úbor, veci osobnej
hygieny, písacie potreby, Bibliu, fľašu na
vodu, ruksak na túru, pršiplášť, lieky, ktoré
užívam, dobrú náladu...

Keď chcem byť na izbe s konkrétnymi
kamarátmi, musím NAPÍSAŤ do 1.7.
na email: slavi.germanova@gmail.com
(organizátori si však vyhradzujú
právo urobiť konečné rozhodnutie v tejto
záležitosti)

- občiansky preukaz (ak vlastníš), preukaz
poistenca zdravotnej poisťovne

Bližšie info:
Evanjelický a.v. farský úrad, Dlhý rad 15,
Bardejov, tel.: 054/472 24 81

- doklad o uhradení účastníckeho poplatku
- vyplnené tlačivo: Vyhlásenie a Potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa

Dávid Schader, tel.: 0949 241 665,
dafidsch@gmail.com
Odchod: 11.7. (utorok) o 8:00 od Auditória
(parkovisko oproti CVČ)
Príchod: 17.7. (pondelok) cca o 15:00

Na tábore určite nebudeš potrebovat’ tablet ani notebook, preto ich radšej
nechaj doma. Ak si ich so sebou predsa prinesieš, naši vedúci ti ich do konca
tábora uskladnia, aby si si mohol tábor vychutnat’ naplno :)

www.dorastak2017.sk

Prehlásenie
Súhlasíme, aby sa vyššie menované dieťa zúčastnilo tábora, ktorý sa bude konať v
Mlynčekoch pri Kežmarku v dňoch 11. – 17.7.2017 (ut-po). Sme si vedomí záväznosti
prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť všetky náklady spojené s činnosťou tábora vo výške 95 € (akcia do 24. 5.) alebo 100 € (do 13. 6.) alebo 105 €(do 30. 6.). V cene tábora je
zahrnuté úrazové poistenie pre vaše dieťa.
Podpisom sa zaväzujeme uhradiť prípadne škody, ktoré by dieťa spôsobilo svojou nedbanlivosťou na verejnom majetku.
V .......................................... dňa ........................... podpis rodičov: ......................................................
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobný ch údajov v znení neskorších predpisov,
súhlasím s evidenciou a so spracovaním osobný ch údajov pre účely Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Bardejov.
Podpis rodičov .....................................................

