. 8.-13. júl 2019
. Viničky (pri Trebišove)
. 10-15 rokov
. 85€ alebo 70€ pre členov Domky a Laury
(členom Domky alebo Laury na rok 2019 sa môže dieťa stať po zaplatení členského poplatku)
NOVINKA!: súrodenecká zľava- pre každé dieťa za 45€
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V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, cestovné, materiálno- technické zabezpečenie...
(skutočné náklady na osobu túto sumu presahujú, preto kto chce, môže sponzorsky prispieť).
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Odchod
Po / 8. júla 2019
zraz o 8:30
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Príchod
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veľká železničná
stanica
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Zdravotné prehlásenie – vyplní rodič
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(odovzdajte v deň nástupu do tábora spolu s kópiou preukazu poistenca, zdravotné
prehlásenie vyplnené rodičom nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom do tábora)

(odovzdajte v deň nástupu do tábora spolu s kópiou preukazu poistenca, zdravotné
prehlásenie vyplnené rodičom nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom do tábora)

Prehlasujem, že ošetrujúci lekár nenariadil môjmu dieťaťu
…………………………….......…..................................................... zmenu režimu, dieťa nejaví
známky akútneho ochorenia, hnačky, teploty a lekár nenariadil karanténne opatrenia.
Dieťa nebolo v styku s infekčným ochorením. Je schopné zúčastniť sa pobytu.
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Dieťa nebolo v styku s infekčným ochorením. Je schopné zúčastniť sa pobytu.

Informácie pre zdravotníka tábora – vyplní rodič

Informácie pre zdravotníka tábora – vyplní rodič

dieťa trpí alergiou na:........................................................................................................
užíva lieky:.........................................................................................................................
v poslednom čase prekonalo choroby:...............................................................................
Zvláštnosti dieťaťa resp. upozornenie pre zdravotníka:.....................................................
............................................................................................................................................
V........................................ dňa..........................
.......................................................
podpis zákonného zástupcu
-----------------------------------------------------
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užíva lieky:.........................................................................................................................
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Zvláštnosti dieťaťa resp. upozornenie pre zdravotníka:.....................................................
............................................................................................................................................
V........................................ dňa..........................
.......................................................
podpis zákonného zástupcu
-----------------------------------------------------

Prihláška- návratka

Prihláška- návratka

Návratku je potrebné odovzdať spolu s peniazmi, kópiou vlakovej preukážky a nahlásiť prípadné
špeciálne požiadavky na stravovanie kontaktným osobám do 16.6.2019.
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špeciálne požiadavky na stravovanie kontaktným osobám do 16.6.2019.

Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek:
Mesto/ Obec:
Tel. č. zákonného zástupcu:
e-mail zák. zástupcu:

Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek:
Mesto/ Obec:
Tel. č. zákonného zástupcu:
e-mail zák. zástupcu:

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov, ako ich uvádza Laura, združenie mladých na
https://www.laura-mladez.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/ a Domka, združenie saleziánskej
mládeže na http://www.humenne.saleziani.sk/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov.pdf

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov, ako ich uvádza Laura, združenie mladých na
https://www.laura-mladez.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/ a Domka, združenie saleziánskej
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Podpis zákonného zástupcu: .......................................................

Podpis zákonného zástupcu: .......................................................

Kontaktné osoby: Dominik Felber, SDB
0911 760 048
Mária Královičová, FMA
0907 860 560
Chatovačku realizujú s podporou mesta Humenné:
Saleziáni dona Bosca a Domka
Dcéry Márie Pomocnice (FMA) a Laura
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Štefánikova 33, 066 01 Humenné
humenne@sdb.sk
www.humenne.saleziani.sk
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Nutné si vziať: preukaz poistenca, prezuvky, pyžamo, športové oblečenie, veci na
osobnú hygienu, spodné prádlo, šiltovku, pršiplášť, fľašu na vodu, repelent ...
CHLAPCI: červené šortky a biele tričko, DIEVČATÁ: modré šortky a biele tričko
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CHLAPCI: červené šortky a biele tričko, DIEVČATÁ: modré šortky a biele tričko

Neodporúča sa vziať si: mobil, tablet, vyššiu hotovosť, nebezpečné predmety,
iné hodnotné veci ... (v prípade, ak si ich dieťa vezme, nepreberáme za prípadnú stratu
alebo poškodenie zodpovednosť)
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alebo poškodenie zodpovednosť)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – vyplní lekár

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – vyplní lekár

Týmto potvrdzujem, že dieťa .............................................................................................
je zdravotne spôsobilé a môže sa zúčastniť letného tábora. Jeho zdravotný stav
nevyžaduje žiadne obmedzenia. Ak áno uviesť aké
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Dátum:

Dátum:

Pečiatka a podpis lekára

Pečiatka a podpis lekára

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako jeden mesiac pred
nástupom do tábora.
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nástupom do tábora.

O Chatovačke 2019 som sa dozvedel/a:

O Chatovačke 2019 som sa dozvedel/a:

chodím na ňu už pravidelne
z plagátu
z webovej stránky Domky alebo Laury
z Facebooku
od kamarátov/ známych
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