Miesto konania: Chata HÁMOR, Kokava nad Rimavicou
Termín konania: 8. 8. – 13. 8. 2015
Vážení rodičia!
Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V tomto roku je miestom
realizácie región Gemer – Malohont.
Kokava nad Rimavicou leží na južných výbežkoch Slovenského Rudohoria,
pod Klenovským Veprom. Vo vzdialenosti cca 3 km od obce sa nachádza v
príjemnom a tichom lesnom prostredí, pod vrchom Sinec, rekreačné stredisko
Chata HÁMOR. (www.chatahamor.sk)
Počas tábora sa deťom budú venovať vedúci,
ktorí majú viacročnú prax v organizovaní
letných táborov a pomáhať im budú
praktikanti. Animátori pracujú s deťmi počas
celého roka a pre deti je tábor aj
vyvrcholením celoročných stretiek. Na 4 - 5
detí pripadá jeden vedúci alebo praktikant,
čo zaručuje dobrý kontakt s deťmi.

Účastnícky poplatok:
 pre členov eRka z Hronských Kľačian, Kalnej nad Hronom
a Starého Tekova (vďaka dotácii MŠVVaŠ SR a príspevkom obcí)

90,- €

 pre ďalších účastníkov z Hronských Kľačian, Kalnej nad Hronom
a Starého Tekova (vďaka príspevkom obcí)

100,- €

 pre členov eRka z iných obcí (vďaka dotácii MŠVVaŠ SR)

100,- €

 pre ďalších účastníkov z iných obcí

115,- €

Zoznam vecí a zdravotný dotazník Vám bude doručený najneskôr mesiac pred
nástupom na tábor.
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Adamová
Hronské Kľačany 31, 935 29
tel.: 0908 032 417
mail:adamova.majka@
gmail.com

Prihlášky je potrebné odovzdať do 25. mája 2015.
Účastnícky poplatok uhradiť do 15. júna 2015.
(Účastnícky poplatok uhrádzajte na č.ú. 4007960280/7500,
ČSOB, variabilný symbol: číslo prihlášky ,
adresát: eRko - HKSD, OC Levice a okolie, Hronské Kľačany 31,
935 29)

Záväzná prihláška

č.

Detský letný tábor
Miesto konania: Chata HÁMOR, Kokava nad Rimavicou
Termín konania: 8. 8. – 13. 8. 2015
INFORMÁCIE O DIEŤATI

Meno:

Dátum narodenia:

Priezvisko:

Rodné číslo:
(kvôli poisteniu)

Adresa:

Tel. domov:
Mobil:

PSČ:

INFORMÁCIE O RODIČOCH
MATKA
Meno:

Tel. práca:

Priezvisko:

Mobil:

OTEC

E-mail:

Meno:

Tel. práca:

Priezvisko:

Mobil:
E-mail:

Organizátor detského letného tábora:
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Levice a okolie.

Prihlasujem záväzne svoje dieťa na detský letný tábor.
Týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRko - HKSD 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. Súhlas udeľujem do 31.12.2015. 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.

V ________________________ dňa _________________

Podpis rodiča: _____________________

