PRIHLÁŠKA NA eRko TÁBOR – detí

2021

07.-12.8 – Lúčky ( pri Ružomberku)
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Nepovinné informácie
Škola a trieda:
Priatelia, ktorí idú tiež na tábor:
Povaha dieťaťa: Skôr tiché
(Zakružkujte) Smelé, komunikatívne
Živé, hyperaktívne

Zdravotný stav:
Potvrdenie o bezinfekčnosti ako aj prípadné zdravotné problémy (alergie, ochorenia a ďalšie) odovzdáte na tlačive
pri príchode na tábor. Ak má dieťa vážnejšie zdravotné problémy, je potrebné jeho účasť na tábore konzultovať
s organizátormi.
Svojím podpisom dávam súhlas občianskemu združeniu eRko-HKSD na účasti svojho dieťaťa na letnom
eRko tábore.
Zároveň týmto potvrdzujem, že som bol poučený/poučená ako dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním
osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v platnom znení pre účely vyúčtovania nákladov podujatia.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Telefónne čísla (aspoň 2):
Mail:
V .................................................. dňa .....................................

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

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním fotografií:
Zároveň súhlasím so spracovaním fotografií a videí z aktivít uskutočnených počas tábora. Fotografie budú
uverejnené rešpektujúc Smernicu o ochrane detí eRku a Kódex používania obrazového materiálu a podávania
správ (Viac informácií na www.erko.sk/ochranadeti):
Súhlasím/Nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknuť).
Podpis zákonného zástupcu: .......................................................

Tieto informácie uschovajte do dňa odchodu – obsahujú zoznam vecí ktoré si majú deti zbaliť.
INFORMÁCIE – eRko tábor
Termín: 07.-12.8.2021
Miesto: Lúčky- fara
Vek: 7-15 rokov
Náš cieľ: Našim cieľom je pomocou príkladu animátorov, hrami, sv. omšami, príjemnou a radostnou
atmosférou viesť deti k viere v Boha a kresťanských hodnotám.
Poplatky:
eRko dieťa: 55€
NeeRko dieťa: 65€
(reálne náklady 120€)
Spôsob dopravy: Objednaný autobus – čas odchodu spresníme sms-kou týždeň pred odchodom na tábor.
Prihlasovanie: • Prihlásiť sa je možne do 25.7.2021 v sakristii kostola alebo u eRko animátorov
• Pri prihlasovaní je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku a presnú sumu
•

STRETNUTIE RODIČOV: podanie bližších informácií ohľadom tábora 31.7.2021 v spoločenskej
miestnosti na farskom úrade v Spišskom Podhradí o 16:00

Kontakt: Hl. Vedúci: Anežka Kokoruďová
tel. č. 0944 319 066
Čo je potrebne zbaliť?
SPACÁK
Lieky (ktoré dieťa užíva, aj pre prípad nevoľnosti v autobuse)
PREUKAZ POISTENCA
Spodná bielizeň, pyžamo, oblečenie pre prípad teplého a studeného počasia, šiltovka, malá fľaša na vodu, pevná
obuv, náhradná obuv, prezuvky, pršiplášť, hygienické potreby: uterák, sprchový gél, zubná kefka a pasta,
rúško/a, malá dezinfekcia na ruky...
...... a hlavne veľa dobrej nálady :)
Nebrať žiadne cenné veci a jedlo s ktorým by sa mohli deti deliť ( ponúkať)!!!
Kto bude na tábore?
Kňaz, zdravotník, 10 animátorov, kuchár, dobrovoľníci, 40 detí
PCR TESTY:
Predbežne podľa opatrení ( k 18.06.2021), bude potrebný najviac 72-hodinový PCR test pre deti nad 10 rokov,
ktoré nie sú zaočkované. Podmienky sa ešte stále vyvíjajú a viacero organizácií i jednotlivcov vstupuje do
diskusie tak ,aby boli podmienky čo najprijateľnejšie, preto Vás budeme ohľadom podmienok informovať hneď,
ako to bude možné.

