Mystery Island 2021

PRIHLÁŠKA NA DENNÝ KRESŤANSKÝ ANGLICKÝ TÁBOR 2021
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa
Telef. kontakt na rodiča/rodičov
E-mail na rodiča
Škola
Ukončený ročník (v čase tábora)
Počet rokov angličtiny
Zdravotné problémy (alergie...)
Poznámky
Ak chcete, aby bolo Vaše dieťa zaradené do triedy s kamarátom, prosím, napíšte to do poznámky.
V prípade vekového rozdielu medzi deťmi priradíme staršie dieťa do nižšej skupiny.
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v prihláške sú pravdivé, nezatajil(a) som
nijaké dôležité informácie o zdravotnom stave svojho dieťaťa a súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo
tohto tábora. Zároveň týmto dávam súhlas o.z. Novozámocké svetielko na spracovanie mojich
osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa v súvislosti s výkonom činnosti o.z.
V Nových Zámkoch, dňa ...................... Podpis zákonného zástupcu: ……….............…..…………
-------------------------------tuodstrihni-----------------------------------------

Dôležité informácie
Na tábore sa môžu zúčastniť deti a dorastenci vo veku od 6 do 15 rokov (od ukončeného 1. ročníka ZŠ). Denný
tábor prebieha každý deň (pondelok 12. 7. – piatok 16. 7.) na ZŠ Nábrežná od 8:30 do 15:30 + v sobotu 17. 7.
plánujeme uskutočniť rozlúčkové stretnutie v doobedňajších hodinách.
V stredu 14.7. plánujeme Americký večer, kde sú vítané deti aj rodičia. Bude tam krátky program amerického
(alebo slovenského) tímu, športové hry, občerstvenie a možnosť tráviť spolu čas.
Účastnícky poplatok je 45 EUR. V cene je zahrnutý obed v školskej jedálni, desiata, olovrant, poistenie, učebné
pomôcky, tričko, fotky z tábora, rozlúčková party s atrakciami a občerstvením, americký večer. V prípade
potreby finančnej pomoci nás kontaktujte na: 0908 454 846 alebo nzsvetielko@gmail.com.
Po naplnení maximálneho počtu účastníkov nebudeme prijímať ďalšie prihlášky, preto Vám odporúčame
prihlásiť Vaše deti čo najskôr.
Dieťa je prihlásené po odovzdaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku. Odovzdať prihlášku môžete
mailom a zaplatiť prevodným príkazom na účet SK25 7500 0000 0040 2663 6339 (pozor, zmena čísla účtu,
funguje však aj pôvodný bankový účet) alebo osobne po telefonickom dohovore.
Pred uskutočnením prevodu si zistite, či je ešte voľné miesto a doručte nám prihlášku, inak sa dieťa nepovažuje
za prihlásené. Kontaktná osoba je Andrej Barkóczi, tel. č. 0908 454 846.
Deti sa v škole prezúvajú, preto je nutné, aby si Vaše dieťa so sebou prinieslo prezuvky. Pri nástupe na tábor
prineste aj vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so
spracovaním a zverejnením fotografií dieťaťa (pošleme Vám na mail pred táborom). V prípade, že pre účasť
na tábore bude potrebné potvrdenie od lekára, negatívny covid test rodičov/detí, Vás budeme včas informovať.
Prosíme, nedávajte deťom na tábor hodnotné veci, nezodpovedáme za ich stratu alebo poškodenie.

