ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - BOGI SUMMER CAMP
Datum: 9. – 16. 7. 2021 (pátek – pátek)
Místo: Sportovní středisko Zákupy, Školní 347, 471 23 Zákupy
Doprava: společně vlakem
Zahájení: odjezd 9. 7. ve 12:01 hod. z hl. vlakového nádraží
Ukončení: příjezd 16. 7. ve 13:55 hod. na hl. vlakové nádraží
Ubytování: na ubytovně ve sportovním středisku Zákupy
Stravování: s rozšířenou plnou penzí (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře)
Cena: 4500 Kč za BOGI SUMMER CAMP (cena zahrnuje: ubytování, stravování, sportoviště,
dopravu, trenérský a zdravotnický dozor a vstupy na koupaliště) – 4500 Kč uhraďte nejpozději
do 20. 6. 2021. Veškerou platbu uhraďte na účet klubu: 2701487084/2010 a do zprávy pro
příjemce napište BSC a jméno dítěte (např.: BSC-tomasnovak)
Kontakt na vedoucího: Mgr. Patrik Zeman, tel.: 724 918 604, e-mail: info@bogi-sport.cz
Dokumenty: bezinfekčnost, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a ofocená
kartička pojištěnce

Přihláška je závazná, poplatek se nevrací (vrácení poplatku pouze při nemoci
potvrzené lékařem, a to nejdéle do 1 týdne před odjezdem).
Jméno a příjmení účastníka: ___________________________________
Datum nar.: _____________________
Rodné číslo: _____________________________________
Trvalé bydliště dítěte: __________________________________________
Jméno zákonného zástupce: _____________________________________
Telefonní číslo na zákonného zástupce: _________________________
Potvrzuji souhlas s možností operativní přepravy v případě potřeby (nemoc, úraz, apod.)
vozidlem pověřeného vedoucího skupiny – BOGI SUMMER CAMPU. Beru na vědomí
nevratnost poplatku. V případě porušení bezpečnosti nebo vážného onemocnění na BOGI
SUMMER CAMPU beru na vědomí, že zákonný zástupce si musí své dítě neprodleně odvézt.
Před odjezdem budu podepisovat stav bezinfekčnosti dítěte, odevzdávat zdravotní
způsobilost dítěte a ofocenou kartičku pojištěnce.
V _______________________ podpis zákonného zástupce ___________________________.

Odevzdání ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY nejpozději do 30. 5. 2021.
Mgr. Patrik Zeman
Tel.: 724 918 604
E-mail: info@bogi-sport.cz

www.bogi-sport.cz

Náplň BOGI SUMMER CAMPU: Na CAMPU je pro děti připravený bohatý sportovní program i
doprovodný program. Sportovní komplex nabízí dvě tělocvičny, atletickou dráhu, fotbalové
hřiště, basketbalové hřiště a hřiště s umělou trávou. Všechna sportoviště budeme využívat.
Děti budou rozděleny do tří skupin, ke každé skupině budou přiřazeni dva až tři trenéři, kteří
se jim budou věnovat po celý týden. Každá skupina bude mít přesně stanovený harmonogram.
Mimo sportovní aktivity máme pro děti připraveny další akce jako jsou výlety do lesa,
koupaliště, táborák, diskotéku. Celý CAMP bude pojat zábavnou formou. Bydlet se bude
v budově s kapacitou pro 55 dětí + trenéři a zdravotnice. Stravu nám bude zabezpečovat školní
jídelna, která je ve stejné budově jako ubytovna.
S sebou:
•

batůžek na záda

•

dostatek spodního prádla a ponožek – minimálně na každý den čisté + na sport

•

hygienické potřeby + repelent + opalovací krém + kapesníky

•

kapesné (200 Kč)

•

láhev na pití

•

oblečení do deštivého počasí – holiny, pláštěnka

•

oblečení do lesa

•

oblečení na sport

•

obuv - 1x na sport v tělocvičně, 1x na sport venku, 1x přezůvky do ubytovny

•

plavky

•

pokrývka hlavy (kšiltovka)

•

psací potřeby (tužka, pero, poznámkový blok)

•

pyžamo

•

ručníky (alespoň 2 ks – hygiena + osuška k bazénu)

•

trička, mikiny, tepláky, kraťasy – dle vaší úvahy

•

léky s manuálem užívání odevzdají rodiče zdravotnici při odjezdu

Děti si mohou uschovat cennosti a peníze u svého vedoucího. V případě, že této možnosti
nevyužijí, za případné ztráty nezodpovídáme.
Zákaz elektroniky (tabletů, notebooků, elektronických her a pod.) - pořadatel CAMPU
neručí za jejich poškození a ztrátu! Stejně tak nedoporučujeme dětem dávat s sebou
mobilní telefony. Pro spojení s dětmi lze zavolat vedoucímu CAMPU.
Mgr. Patrik Zeman
Tel.: 724 918 604
E-mail: info@bogi-sport.cz

www.bogi-sport.cz

