PRIHLÁŠKA NA LETNÝ DENNÝ eRko TÁBOR 2022
Už je to veru skalopevnou tradíciou, že v letných mesiacoch sa
spolu s deťmi stretávame na našom letnom eRko tábore. Aj tento rok
je veľmi náročný a do značnej miery nevyspytateľný čo sa týka
ochorenia COVID-19 a s ním spojenými opatreniami a formalitami,
a preto sme sa i tento rok rozhodli organizovať skôr denný tábor aj
napriek tomu, že sme už mali naplánovaný pobytový tábor a celkom
nás mrzí, že sa nám ho z rôznych organizačných príčin nepodarí
zorganizovať pobytovo. :(
Program bude pripravený denne od pondelka do piatka od
08:00 do 18:00 (o prípadných časových zmenách, čo sa týka nejakého
výletu, Vás včas informujeme; súčasťou programu je aj svätá omša vo
farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku). V
rámci programu je deťom poskytovaná strava 3 krát denne (desiata,
obed, olovrant), čaká na nich pestrý program s duchovnou, športovou
a zábavnou tematikou a zaujímavé výlety či turistika nielen do okolia
Liptova. Našou zásadou, ktorú sa snažíme rok čo rok uplatňovať je to
aby si deti spolu so zážitkami plnými zábavy odniesli aj duchovné
posolstvo a nové vedomosti, ktoré sa im zídu na ceste viery.
O deti sa bude starať tím animátorov, ktorí s deťmi pracujú
celoročne a majú bohaté skúsenosti, ale čo je o mnoho dôležitejšie tak
otvorené srdce a radosť z toho, že sa môžu deťom venovať a niečo aj
zo svojho vnútra im odovzdať.

Termín tábora: 8. – 12. augusta 2021
Veková kategória: 6 – 12 rokov

Miesto konania: Dvor a záhrada Rímskokatolíckeho farského úradu,
Liptovský Hrádok (V prípade konania výletu ešte všetky podrobnosti
upresníme na rodičovskom stretnutí)

Stravovanie: 3x denne (desiata, obed, olovrant)
Účastnícky príspevok: 40€ (Pre členov eRka 35€; príspevok je oproti
minulému roku o niečo vyšší hlavne z toho dôvodu, že mnohé služby
alebo materiály, ktoré využívame sú kvôli situácii s ochorením COVID19 menej dostupné alebo cenovo náročnejšie) – v príspevku je teda
zahrnutá strava, doprava v prípade výletu, rôzne kreatívne materiály
a odmeny, táborové tričká s logom tábora ako vďačná pamiatka, vstup
na vybrané atrakcie počas výletu a pod.

TÉMA TÁBORA
Náš svet je veľmi rozsiahli a tvorí ho nespočetné množstvo
národov, kultúr a tradícii. Našim cieľom je deťom predstaviť rozličné
spôsoby života ľudí po celom svete a učiť ich tak k lepšiemu
porozumeniu a tolerancii rôznych národov. Vydáme sa teda na cestu
do Ázie, Afriky, Austrálie, Ameriky a Antarktídy, vyskúšame si rôzne
činnosti a zvyky z ich života a niečo sa aj o nich naučíme. Názov tábora
,,PoSVETEní“ teda vyjadruje cestovanie po svete v kresťanskom duchu.

Prihlášky je potrebné odovzdať v sakristií do 10. 7. 2022.
S prihláškou je potrebné odovzdať zdravotný dotazník.
Účastnícky príspevok za tábor sa uhrádza pri príchode v
prvý deň tábora. Stačí teda odovzdať návratku (záväzná
prihláška) + zdravotný dotazník.
Niekoľko dní pred začiatkom tábora sa uskutoční spoločné
stretnutie rodičov kde sa dozviete všetky potrebné informácie o
priebehu tábora, plánovaných výletoch a ostatné potrebné informácie
aj čo sa týka ochranných opatrení spojenými s prevenciou proti
vírusovému ochoreniu COVID-19. Na stretnutí sa ďalej bude riešiť aj to
či budú potrebné PCR alebo Antigénové testy (nie staršie ako 72 hod.)
pre nástup na tábor. Zatiaľ čakáme na vyjadrenie, týkajúce sa táborov
a hromadných podujatí, ktoré sú zahrnuté vo vyhláške zákona
týkajúceho sa pandemickej situácie.
Dátum rodičovského stretnutia sme stanovili na 31.07.2022.
Tradične aj ako po minulé roky sa toto stretnutie uskutoční v nedeľu
po slávnostnej svätej omši, ktorá začína o 10:00.
Kontakt: Emanuel Dopater – 0940 891 179,
emanueldopater@gmail.com

Za celý tím animátorov
Emanuel Dopater– hlavný vedúci tábora

Tábor je hradený s podporou MŠVVaŠ, Mesta Liptovský Hrádok,
eRko – HKSD, a iných. Ďakujeme!

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

V .....………………........... Dňa ......................

…………………………..

Údaje o dieťati:
Podpis rodiča alebo zákonného zástupcu

Meno a priezvisko:
..................................................................................................

Tábor je hradený s podporou MŠVVaŠ, Mesta Liptovský Hrádok a iných.

Adresa trvalého
ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

bydliska: .....................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................
Rodné číslo: ...................................................................
Údaje o rodičoch:

Meno dieťaťa: ......................................................................................................
Poisťovňa: .......................................................………………………………………………….
Číslo preukazu: ..............................................…………………………………………………..
Alergia (lieky, jedlo nápoje, včely, seno…):
....................................................................................………………………..

Meno a priezvisko (stačí jedného

..............................................................................................................................................

rodiča): .....................................................................................

..………………………………………………………………………………………………………

Telefonický kontakt:
.......................................................................................................
email: .......................................................... ...............................................
Týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRkoHKSD v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") so
spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa, v rozsahu meno, priezvisko,
adresa bydliska, dátum narodenia a rodné číslo pre účely spracovania
súvisiace s organizáciou letného tábora „Detský letný tábor eRko Liptovský
Hrádok 2021“. Súhlas udeľujem do 31.12.2022. Po tomto termíne môžu byť
tieto údaje použité v upravenej forme len na účely štatistiky a evidencie.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona.

Reakcie na slnko, vodu,
opálenie: ...............................................................................................……………………..
Používa zvláštny krém: .......................................................................................................
Problémy s jedlom
(diéta):......................................................................................................……………………
Nevoľnosť pri cestovaní: ................................................................................................…..
Problémy so stolicou, močením (často? treba veľa tekutín?): .........................................….
………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................…………………….
Ťažkosti so srdcom, dýchaním,
kĺbmi: ............................................................................................……………………………
Zdravotné problémy (nádcha, bolesť brucha, kašeľ, teploty): ............................................................
..............................................................................................................................................
Aké lieky musí užívať (pri nástupe odovzdať do rúk zdravotníka):

□ súhlasím / □ nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov

..............................................……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Súhlasím s účasťou môjho / mojej syna / dcéry na detskom
letnom tábore v Liptovskom Hrádku, 08.08-12.08.2022.

Neznášanlivosť liekov: ...............................................................................................................……………..
………………………………………………………………………………………………………..
Iné: .......................................................................................................................................

