Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
PTO Severka
Horácké náměstí 12, 621 00 Brno
IČ: 62156446

Cestování v čase
Termín:

26. 8. – 30. 8. 2019

Místo:

klubovna PS Pionýr Řečkovice, Horácké nám. 12, 621 00 Brno

Čas:

denně od 8 do 16 hodin; možnost příchodu od 7 hodin

Cena:

1300 Kč pro členy PS, 1500 Kč pro nečleny
platba hotově nebo na účet do 30. června
č. ú. 2400764340/2010, VS 1905... a vaše dvojčíslí
(pro nečleny PS přidělíme po odevzdání přihlášky)
cena zahrnuje: obědy, pitný režim, vstupy, odměny, materiál
nenastoupí-li dítě na tábor, účtujeme si 400 Kč stornopoplatek

Pro koho:

děti od 6 do 12 let

Stravování:

teplý oběd, pitný režim zajištěn, svačiny si děti nosí samy

Program:

hry, rukodělky, výlety, doprovodný program podle počasí
(hrady, zámky, rozhledny…)

Vedoucí:

manažer: Barbora Tykalová (776 880 792, barca@severka.cz),
Markéta Štěpánková, Kryštof Vaculík…

Přihlášky:

odevzdávejte v klubovně (út, st, čt mezi 16:30 a 18:30),
do 20. června, nebo poštou na výše uvedenou adresu

S sebou:

svačina, přezuvky, sportovní oblečení, pevná obuv,
tužka a papír, PET láhev
S případnými dotazy se obracejte na manažera akce.

Příměstský tábor
26. 8. – 30. 8. 2019

.......................................... zde odstřihněte ..........................................
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Zákonný zástupce:
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Přihlašuji závazně své dítě na příměstský tábor, souhlasím s výší poplatku a dalšími
podmínkami uvedenými v Propozicích tábora. Dle zdravotních záznamů je dítě schopno
zúčastnit se tábora. Prohlašuji, že veškeré uváděné údaje jsou správné a úplné.
Případné změny oznámím před zahájením akce.
Byl/a jsem řádně informován/a o důvodech zpracování poskytovaných osobních údajů
v rozsahu materiálu „Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů
účastníků akcí“ (viz webové stránky PS Pionýr Řečkovice, reckovice.pionyr.cz).
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice a Pionýr, z. s.
jako správci údajů používali během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie
zachycující podobu dítěte (účastníka akce) k dokumentaci a propagaci své činnosti.

ANO / NE

V .................. dne .....................

.............................................................
podpis rodiče / zákonného zástupce

