
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Rovná 277, 41501 Teplice, tel.: +420605246888
http://teplice.sdb.cz

F2 - NA SKOK ZPÁTKY
Pro kluky i holky od 10 do 18 let

F2

Termín: 15. 11. 2019 - 17. 11. 2019

Sraz: 15. 11. v 15:15 na vlakovém nádraží Teplice v Čechách

Konec: 17. 11. v 16:20 na vlakovém nádraží Teplice v Čechách

Cena: 300 Kč

Místo: Rumburk

Kapacita: 25 míst

Přihlášku odevzdat do: 10. 11. 2019 20:00

Co s sebou: Jídlo na páteční večeři.
Spacák, karimatku. Přezůvky. Věci osobní hygieny.
Oblečení dovnitř a oblečení na ven (podle aktuálního počasí) – s možností se ušpinit.

Kontakt: Karel Svoboda, karel.svoboda@teplice.sdb.cz, tel. +420731631909.

První letošní víkendovka skupiny F2. Tentokrát skočíme v čase mírně nazpět do doby, kterou si vaši drazí rodiče pamatují a ve které žili.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Rovná 277, 41501 Teplice, tel.: +420605246888
http://teplice.sdb.cz

Závazná přihláška na
F2 - NA SKOK ZPÁTKY

Rumburk, 15. 11. 2019 - 17. 11. 2019

Cena: 300 Kč

Účastník

Příjmení a jméno: Datum narození:

E-mail: Telefon:

Adresa trvalého bydliště:

Zdravotní pojišťovna:

Zdravotní stav:

Podrobnosti ke stavu:

Půjčení spacího pytle (10 Kč)       ANO     NE Půjčení karimatky (zdarma)       ANO     NE

Dítě při akci:      smí mít samostatý rozchod     nesmí mít samostatný rozchod

Dítě po akci:      smí jít samo domů     smí jít samo, ale informovat rodiče     nesmí jít samo

  Údaje o zákonných zástupcích (u mladších 18 let)

Matka Příjmení a Jméno:

 E-mail: Telefon:

Otec Příjmení a Jméno:

 E-mail: Telefon:

Prohlášení zákonného zástupce:

Souhlasím s tím, že opustí-li mé dítě samovolně akci, Salesiánské středisko Štěpána Trochty neručí již za jeho bezpečnost.
Jsem si vědom, že pokud bude mé dítě opakovaně porušovat pravidla, uhradím na vlastní náklady odvoz dítěte domů a věci s tím
související.
Prohlašuji, že dítě je po zdravotní stránce schopno zúčastnit se této akce a nemá nařízen žádný výjimečný režim.
Po dobu akce jsem povinen být k dispozici na uvedeném telefonním čísle.
Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí hlavního vedoucího nebo zdravotníka ošetřeno u lékaře, případně
na lékařské pohotovosti.
Souhlasím s tím, že pokud si dítě vezme na akci mobil, cennosti či peněžní obnos, Salesiánské středisko Štěpána Trochty za ně
neručí.
Pokud se dítě nebude moci akce zúčastnit, informuji vedoucího akce co nejdříve.
Souhlasím s tím, že mému dítěti bude před odjezdem prohlédnuta hlava, a pokud budou u dítěte nalezeny vši, dítě na akci
nemůže odjet.
Souhlasím, že moje dítě může být v případě potřeby přepraveno autem.
V případě, že nebude možné ubytování dětí zvlášť, mohou být ubytovány děti společně (holky a kluci) a vedoucí s nimi.

Datum a podpis zákonného zástupce


