KŘESŤANSKÝ TÁBOR „ARCHA“
Olomoucké diecéze Církve československé husitské
pro děti od 6 do 15 let
Adresa tábora: Fara v Sobotíně, Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou, http://www.farasobotin.cz/
Termín: 22.7. – 28.7. 2018
Doprava dětí: dovoz a odvoz dětí si zajišťují rodiče sami, popř. je možná domluva s vedoucími
Příjezd dětí: v neděli 22.7. od 15.00 – 17.00 hod
Odjezd dětí: v sobotu 28.7. od 13.00 – 15.00 hod
Hlavní vedoucí: Mgr. Alena Milová, tel: 731625925, email: alena.milova@ccsh.cz

Cena tábora: 2000,- Kč. Sourozenecká sleva je 200,- Kč/dítě. Uhradit do 15. 6. 2018 - osobně u A.
Milové, nebo na účet č.: 191060291/0300.

Téma programu tábora:

ZÁHADA VYŘEŠENA
aneb 5 důkazů o moci Ježíše Krista
Vezměte si s sebou:
spacák, polštářek, prostěradlo-budeme spát na postelích
pláštěnka, baterka, hygienické potřeby: 2x ručník, mýdlo,
kartáček a pasta na zuby, krém na opalování
boty: gumáky, sandály, botasky, tenisky, přezůvky
oblečení: kšiltovka, šátek, pyžamo, trička s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem, kraťasy, mikinu,
svetr, tepláky, plavky, šusťáková souprava, dostatek ponožek a spodního prádla apod. (dle zvážení rodičů)
batůžek, láhev na pití
pro neplavce: kruh, rukávky …
blok, tužka, propiska, maska na karneval
kapesné (na nákup pohlednic, známek, dárečků a drobností na výletech – dle zvážení rodičů)
při příjezdu bude zdravotník vybírat kopii kartičky pojištěnce a prohlášení o bezinfekčnosti
Na tábor si neberte mobily, tablety a notebooky. Rodiče mohou volat na telefony vedoucích.
…………………………………………………………………………………………………………………
odstřihnout a odevzdat až po příjezdu na tábor spolu s kopií karty zdravotního pojištění

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému
dítěti…………………………………………………………nar……………………..…………………………………..
bytem………………………………………………………………………………………………………………………..
ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že mi též není známo, že by
v posledních třech týdnech přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se křesťanského tábora v Sobotíně ve dnech od 22.7. – 28.7.2018.
Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. Toto prohlášení
nesmí být starší tří dnů!!
V ………………………….. dne………….

Podpis rodičů: …………………………………

Závazná přihláška
na křesťanský tábor pro děti, který pořádá
Olomoucká diecéze Církve československé husitské pod názvem ARCHA
„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží.“
(Lukášovo ev. 18,16)

Místo konání: Fara v Sobotíně, Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou, http://www.farasobotin.cz/
Pojedete po silnici č. 11. Směrem od Šumperka dojedete na konec obce Sobotín a po levé straně uvidíte kostel. Odbočka
je za autobusovou zastávkou. Farní budova se nachází proti vchodu na hřbitov. Směrem od Ostravy před obcí Sobotín
uvidíte po pravé straně kostel. Odbočka ke kostelu je před autobusovou zastávkou.

Termín: od 22.července do 28. července 2018
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 15. června 2018

Cena tábora: 2000,- Kč, sourozenecká sleva 200,- Kč/dítě – zaplaťte do 15. června 2018 osobně
hlavní vedoucí, nebo na účet č.: 191060291/0300.
Dovoz a odvoz dětí si zajišťují rodiče sami, popř. je možné se na odvozu a dovozu dítěte domluvit
s vedoucími.
Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení rodičů………………………………………………………………………………………..
Bydliště………………………………………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………………………………………..
Email……………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo dítěte………………………………………………………………………………………………..
Datum narození dítěte…………………………………………………………………………………………...
Pojišťovna……………………………………………………………………………………………………….
Dítě plavec – neplavec…………………………………………………………………………………………..
Užívá leky a jaké………………………………………………………………………………………………...
Trpí alergií nebo jinými zdravotními problémy
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Velikost trička ……………
Podpis rodičů…………………………………………………………………………………………………..
Za těšící se kolektiv vedoucích

Mgr. Alena Milová – hl. vedoucí
mob: 731 625 925
adresa: Havlíčkova 11, Přerov
email: alena.milova@ccsh.cz

