Zveme všechny děti na tábor staroměstské farnosti!
Mladší tábor
Je pro ty, kteří navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Vojtěch Giesl. Proběhne
ve dnech 14. – 21. července 2019 na faře v Dřevohosticích.
Cena: 2.000,- Kč

Starší tábor
Je pro ty, kteří navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Jiří Nosek. Proběhne ve
dnech 18. – 28. srpna 2019 na faře v Pačlavicích.
Cena: 3.200,- Kč.
(Ceny táborů jsou dotovány, tábory jsou pořádány pod záštitou o.s. Sarkander.)
Pokud budete mít zájem, dejte vědět do konce dubna přiloženou přihláškou, kterou zašlete
na níže uvedenou adresu, nebo odevzdejte na faře či v sakristii kostela ve Starém Městě. Bližší
informace dodáme na základě přihlášek v dalším dopise/emailu. S případnými dotazy se můžete
obrátit na vedoucí táborů na níže uvedených adresách nebo telefonech.
Za tým tábora mladších dětí:

Vojtěch Giesl
Máchova 928, 686 03 Staré Město u UH
tel: 774 597 231, e-mail: gieslvoj@gmail.com

Za tým tábora starších dětí:

Jiří Nosek
Luční Čtvrť 2050, 686 03 Staré Město u UH
tel: 776 191 559, e-mail: j.v.nosek@seznam.cz

POZOR, DRUHÁ STRANA!

----- zde odstřihněte ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Přihláška na "Prázdniny s farností"
⎕ tábor pro 1. - 5. třídu – Dřevohostice

⎕ tábor pro 5. - 9. třídu – Pačlavice

Jméno a příjmení dítěte:

Dat. nar. dítěte:

Jméno a příjmení otce:

Mobil:

Starší tábor: Velikost trička (střih
unisex) +jméno/přezdívka na tričko:

Email:
Jméno a příjmení matky:

Mobil:
Email:

Adresa bydliště včetně PSČ:

Tel. dítěte:
Email dítěte:

Jméno a kód zdravotní pojišťovny:
Případné zdravotní problémy, používané léky atp.:

Kontaktní adresa v době pobytu (není - li shodná s adresou bydliště):

Kontaktní osoba (pro zasílání informačních emailů):
OTEC

⎕ Potřebuji potvrzení pro zaměstnavatele

Plavec:

-

MATKA

Třída ZŠ (nyní):

Ano - ne

Podpisy rodičů (podpisem souhlasíte se zpracováním mých osobních údajů viz. druhá strana) :
Staré Město, 2019

Užitečné informace:
- někteří zaměstnavatelé nabízí možnost příspěvku na tábor a jiné aktivity dětí (pokud tomu tak
je – dostanete formulář, který nám pošlete před vyplněný a my jej doplníme a necháme orazit)
- také některé pojišťovny nabízí možnost příspěvků – určitě se zajímejte
Působíme pod záštitou Sarkandera. Jde o spolek dětí a mládeže, který vznikl na podzim roku 1993. Jsou
nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů. Jejich posláním je pomoc při
výchově, formaci a rozvoji osobnosti u dětí a mládeže, zvláště však pomoci se správným využíváním
volného času této věkové skupiny. Při jejich činnosti spolupracují s Arcidiecézním Centrem pro mládež
Arcibiskupství olomouckého. Konkrétně mají vytyčeny tyto cíle:
-

-

Pomáhat animátorům - tj. těm, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeží - skrze školení a
metodickou pomoc.
Skrze kvalitní formaci vedoucích prohlubovat a zkvalitňovat veškerou práci s dětmi a mládeží
na jarních i letních dětských táborech i v pravidelné činnosti během roku, a tím neustále
zvyšovat úroveň činnosti.
Snažit se co nejvíce dětí a mládeže zapojit do pravidelné činnosti v jednotlivých regionech.
Pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměli zajímavě
trávit volný čas, a tím jim umožnit alespoň z části čelit negativním vlivům společnosti
Budovat Táborové středisko ARCHA v Rajnochovicích jako místo stálého přijetí, kam mohou
mladí lidé přijíždět jako na "svoji základnu".
Prezentovat svoji činnost a aktivně se podílet na různých akcích regionálního, celostátního i
mezinárodního rozsahu.
Spolek ve své činnosti podporuje participaci dětí a mládeže na životě společnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o zpracování osobních údajů:
Informujeme Vás tímto, že Sarkander z. s., IČ:60043920, se sídlem Biskupské nám. 841/2,
779 00 Olomouc, bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude
dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce v souvislosti s pořádáním akce, k níž
tato přihláška slouží, v pozici správce osobních údajů. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů a kontakt pro Vaše
dotazy k této problematice naleznete na webové stránce správce http://www.ado.cz/sarkander/index.php?page=53
(odkaz přímo na stránku, kde máte informace o zpracování osobních údajů).

Od letošního roku budeme fotky z táborů posílat už pouze přes internetový odkaz. Tato možnost nám
dovoluje přeposlat Vám všechny fotky, které se na táboře udělají. Na DVD můžeme nahrát pouze 4,7 GB
a kvůli tomu se musel vždy značně snížit počet fotek. Pokud byste přece jen chtěli DVD místo odkazu
vyškrtněte čtvereček:
⎕ Chci DVD

Staré Město, 2019

