PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s.
Jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………………………..……………
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………………………………..…….
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………….…..
Kontakt na zákonné zástupce (dostupní v době trvání tábora):
Jméno: ..................................................................... Telefon: .............................................
Jméno: ..................................................................... Telefon: .............................................
E – mail:................................................................................................................................
Zdravotní (jiná) omezení dítěte, pravidelné léky:..................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Termín tábora zakroužkujte:

19. 7. – 23. 7.

2. 8. – 6. 8.

Způsob úhrady:
Poplatek za tábor činí 2 500 Kč. Úhrada příměstského tábora nejpozději do 30. 6. 2021.
Na účet klubu – 2601682480/2010, var. s. datum nar. dítěte a do zprávy pro příjemce
napište jméno dítěte.
Příchody a odchody dítěte:
Dítě bude vyzvedáváno z příměstského tábora – vypište kým: .............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bereme na vědomí, že hrubé porušení kázně může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku
na vrácení finančního poplatku. Přihláška je závazná, poplatek se nevrací (vrácení pouze při
nemoci potvrzené lékařem, a to nejdéle do 1 týdne před zahájením příměstského tábora).

........................................

.....................................................

datum

podpis zákonného zástupce

Přihlášku odevzdat nejpozději do 15. 6. 2021
Mgr. Patrik Zeman
Tel.: 724 918 604
E-mail: info@bogi-sport.cz

www.bogi-sport.cz

Náplň PŘÍMĚSTSKÉHO BOGI TÁBORA: V průběhu tábora budou dětem k dispozici 2 vedoucí a
zároveň učitelé anglického jazyka. Výuka bude probíhat vždy v dopoledních hodinách buď ve
třídě nebo v přírodě především formou her a zábavných aktivit: V průběhu výuky se zaměříme
především na anglickou komunikaci s dětmi. Odpolední program bude věnován výletům,
návštěvě koupaliště či sportovním aktivitám. Vše je závislé na počasí. V poledne bude pro děti
připraven oběd a v průběhu celého dne budou mít zajištěný pitný režim.
S sebou:
•

batůžek na záda

•

opalovací krém

•

láhev na pití

•

pláštěnka

•

oblečení na sport

•

plavky, osuška k bazénu

•

pokrývka hlavy (kšiltovka)

•

psací potřeby (tužka, pero, poznámkový blok)

Děti si mohou uschovat cennosti a peníze u svého vedoucího. V případě, že této možnosti
nevyužijí, za případné ztráty nezodpovídáme.
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