Vážení rodiče,
v tuto chvíli se Vám do rukou dostává tento dopis týkající se PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 2017 (dále jen PřT), který pořádá
klub SK Hokejbal Letohrad, z.s. Tímto Vám potvrzuji přijetí Vaší platby na účet klubu.
Důležité informace:
 PřT bude zahájen v pondělí 31.7.2017 v areálu hokejbalového hřiště v Letohradě. Připraveni pro Vás budeme od 7:00 hodin. V pondělí
ráno od Vás budeme také vybírat níže uvedené podepsané Čestné prohlášení, které je pro nás velmi důležité.
 Oficiální zahájení každého dne je v 7:30 hodin – v případě Vaší pracovní doby od 7:00 hodin je možné Vaše dítě po osobní domluvě
do PřT přijmout dříve.
 Ukončení každého dne bude v 15:30 hodin – dítě si vyzvedněte v areálu hokejbalového hřiště v Letohradě.
 Povinná výbava každého dítěte je sportovní oblečení a obuv + jedno náhradní oblečení v batůžku (tričko a kalhoty). Každý účastník
také bude mít pokrývku hlavy (kšiltovku, čepici, klobouk), abychom předešli případným úpalům, atd. V případě velkého tepla
doporučujeme dítě ráno natřít opalovacím krémem, dále pokud bude teplo, budou mít děti s sebou plavky a ručník, pokud bude pršet,
tak nepromokavou bundu či pláštěnku.
 Dětem bude k dispozici šatna, kde si budou moci nechat oblečení (během celého týdne).
 Pro děti bude každý den připravena dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Pitný režim zajistíme též. DŮLEŽITÉ!!! Má-li
Vaše dítě SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA STRAVOVÁNÍ (alergie, diety), prosím, abyste nás o tom neprodleně informovali
– a to nejpozději do tří dnů od obdržení tohoto dopisu! Toto požadujeme z důvodu přípravy a organizace stravování.
 Prosíme, aby děti nenosily na naši akci mobily, fotoaparáty ani jinou elektroniku! Také nedoporučujeme účastníkům na akci nosit
vlastní hračky a předměty a za jejich případné poničení neneseme odpovědnost!
 Z celé akce budou průběžně pořízeny fotografie, které Vám budou do týdne po uplynutí PřT k dispozici na www.hokejballetohrad.rajce.net!
 Vaše další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 775 621 254 (Ivu Janoušková)
&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&

Č ESTNÉ
PROHLÁŠENÍ

Svým podpisem stvrzuji, že se můj syn/má dcera ……………………………………………………………….…………,
narozen(a) ……………………………………………………… smí zúčastnit Příměstského tábora 2017, který pořádá klub SK Hokejbal
Letohrad, o.s. Prohlašuji, že syn/dcera je zdravý/á, není nachlazený/á, ani netrpí přenosnými či nakažlivými nemocemi, které by mohly ohrozit
ostatní účastníky. Stvrzuji, že jsem se všemi případnými specifickými požadavky mého syna/mé dcery (alergie, specifická strava, jiné speciální
požadavky) seznámil/a vedoucí Příměstského tábora 2017.
Můj syn/má dcera je pojištěn/a u …………………………………………………………………..………………………
(zde prosím vypište název zdravotní pojišťovny dítěte)

Svým podpisem také souhlasím se všemi nastavenými pravidly Příměstského tábora 2017, které mi byly sděleny a případně na můj dotaz
upřesněny. Po celou dobu konání Příměstského tábora 2017 budu dostupný/á na tel. čísle, které bylo uvedeno v přihlášce.
V ……………………………… dne ……………………
……………………………………………………………...

