Přihláška na stanování SDH Štěpánkovice

Informace k průběhu stanování:
Místo stanování – areál Hasičů Na Bartošovci.

Jméno a příjmení…………………………………………………………………
Narozen/á …… ………………………. RČ: ......…………………………….

Stanování ve vlastních stanech, zajištěno bude sociální zařízení, velký
klubovní stan, sprchy v areálu fotbalu. Kuchyně, WC a umývárna přímo
v areálu.

Adresa bydliště
………………………………………………………………………………………

Termín 10. – 14. 8. 2019

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

Sraz je 10.8. ve 14:00 hod v areálu Na Bartošovci

……………. ……………………………………………………………………….

Děti si vyzvednete 14.8. 2018 v cca 16:00

Kontaktní telefon na rodiče ……………………………………………

V případě nutnosti kontaktu s dítětem, použijte telefonní spojení uvedené
v dolní části stránky. Uvedené spojení je k dispozici 24 hodin denně.

email ………………………………………………………………………………..
Přihláška na letní stanování, které pořádá SDH Štěpánkovice od soboty 10.8.
do středy 14. srpna 2019. Sraz je 10.8. v 14:00 hod v areálu Na Bartošovci.
Stanování je pro kluky a holky od 6. let. (od 1. třídy)
Cena tábora je 500 Kč za dítě. Poplatek a závaznou přihlášku odevzdejte
nejpozději do 15. července 2019 Renátě Polomské.
Cena zahrnuje, stravu a provozní náklady na výlety a vedení stanování.

V …………………… dne ……………………….
Podpisy rodičů

Prosím rodiče, aby nedávali dětem na stanování mobily, tablety a další
elektronická zařízení. Stanování je především o prožití pár dnů prázdnin s
kamarády v přírodě.
Co s sebou:
- spacák - plavky – šátek - karimatku - věci osobní hygieny - papír a tužku -gumáky – ponožky - kvalitní pevnou obuv - trička - kapesné - tenisky - spodní
prádlo - obuv do vody - kraťasy - kartu pojištěnce - baterka - svetr – repelent
- láhev na pití – pyžamo - bunda (větrovka) - pláštěnku - čepice s kšiltem malý batoh na výlety - dlouhé kalhoty do lesa
Jídlo do společné kuchyně: - buchtu, bábovku, koláč …. (postačí jedno z
uvedeného 😊)

Bílé triko na batiku 1x (budeme vyrábět speciální potisk HASIČI)
………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba:
Renáta Polomská, +420 605 115 481
Jiří Tomíček, +420 603 516 232

