
Příměstský tábor JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY 
 
Cena:  900,- Kč  – přihlášení do 30. 6. 

1100,- Kč  – přihlášení od 1. 7. 
700,- Kč – každý další sourozenec 
 
V ceně jsou zahrnuty dvě svačiny a oběd, pitný 
režim, potřeby na výtvarné tvoření a odměny pro děti 
a režie. 

  
 Tuto částku, přihlášku a kopii kartičky pojšťovny 

odevzdejte Bc. Lucii Onderkové nebo na faře 
v Ostravě – Třebovicích a to osobně o.Lukášovi. 
(Odevzdávejte vše najednou, jinak dítě nebude bráno 
jako přihlášené. Bereme pouze prvních 30 
přihlášených. ) 

 
 Údaje o bezinfekčnosti budou vyplněny první den 

nástupu dítěte na tábor.  
 
Sraz: Denně v 8.00 h na faře. 

V Mešníku 5100/6, 722 00 Ostrava – Třebovice. Po 
osobní domluvě se budeme snažit vyhovět i jinému 
času. 

  
Předání: Denně v 17.00 h v kostele. 

Po osobní domluvě se budeme snažit vyhovět 
i jinému času. 

  
S sebou:  Děti si s sebou musí přinášet potřebné léky, 

opalovací krém, pohodlné sportovní oblečení, 
oblečení na převlečení, vhodnou obuv, přezůvky, 
dostatečně velkou lahev na pití, malý batoh. 

  
Kontakt: Bc. Lucie Onderková, tel. č. 777 021 312  
 e-mail: onderkovalucie@seznam.cz 
 Kateřina Mikolajková, tel. č. 602 712 580 
 e-mail: katka.mikolajkovaa@seznam.cz 
 

PŘIHLÁŠKA  NA  PŘÍMĚSTKÝ  TÁBOR farnosti O. - Třebovice 27.7 – 31.7. 2020 
 
Jméno dítěte: 

 

 
Datum narození: 

 

 
Bydliště: 

 

 
Telefonní kontakt: 

 

 
Alergie, astma atp.: 

 

 
Zdravotní potíže: 

 

 
Léky a jejich dávkování: 

 

 
Jiná důležitá sdělení: 

 

 
Dítě vyzvedne (kromě rodiče): 

 
 

 
Dítě může odcházet domů samo:             ANO       NE 
 

Souhlasím, aby dítě bylo fotografováno. Fotografie budou použity při prezentaci a propagaci 
farnosti a dětských aktivit.                 ANO       NE 
 

Součástí programu je náboženský program, výtvarné tvoření, sportovní aktivity, výlety do 
blízkého okolí. 
 

Bez svolení vedoucích je zakázána manipulace s ostrými předměty, chemikáliemi, léky, 
se zápalkami a ohněm. 
 

Za osobní věci (např. mobily) neručíme. Prosíme, abyste cenné věci na tábor nenosili. A 
stejně tak ani domácí mazlíčky, či jiná zvířata. 
 

Dítě se bude řídit pokyny vedoucích. Při závažném porušení táborového řádu opustí tábor 
a bude předáno rodičům bez nároku na vrácení peněz.  
 

Výše uvedené informace jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti dětí a zdárný průběh tábora 
Beru na vědomí a souhlasím, aby se za těchto podmínek mé dítě programu zúčastnilo. 
 

Datum a podpis zákonného zástupce: 
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