Víkendové setkání se Človíčkem aneb

“víkendovka K NAKOUSNUTÍ”
Človíčkové, pojďte zažít víkendovku, která slibuje chutný,
lahodný až delikatesní program!
•

Program: sportování, tvoření, šifrování, dobrodružná výprava a mnohá další
překvapení ve stylu zážitkové pedagogiky Človíčkovi vlastní

•

Kdy: od pátku 15. do neděle 17. 4. 2016.

•

Kde: ve vesnici Bedřichov (okres Blansko) cca 50 km od Brna. Bydlet a spát budeme
ve zrekonstruované faře.

•

Co s sebou: (zabalte do 1 zavazadla) teplé boty, dostatek prádla a teplého oblečení,
hygienické potřeby, baterku, přezůvky a spací pytel.
A ještě... jako obvykle: kartičku zdravotní pojišťovny, průkaz ZTP/P, prohlášení
o bezinfekčnosti, dostatek léků s přesným popisem použití a dávkování

•
•

Kolik to bude stát: Cena víkendového setkání je pro účastníka 850,- (v ceně je
zahrnuta strava (5x denně), ubytování a doprava. Plaťte, prosím, na účet: České
spořitelny č.ú. 2058281369/0800, jako variabilní symbol uvedˇte datum narození
dítěte. Můžete platit také složenkou, kterou adresujte: ČLOVÍČEK (ONE LITTLE),
Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno. Na žádost Vám také vystavíme fakturu.

•

Pobyt je vhodný i pro děti s lehčím zdravotním omezením. (Nutná konzultace s
organizátory)

• Doprava:
Tam - 17:57 bus z Králova pole do Lysic, 18:48, Lysice bus do Bedřichova ( příjezd 18:58)
Zpět – 14:28 bus z Bedřichova do Olešnice, 15:25 z Olešnice do Králova pole (příjezd 16:32)

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016
Kapacita akce je velmi omezena, proto se zasíláním přihlášek neváhejte!
Přihlášky zasílejte tentokrát na adresu: ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), Bosonožské nám.
762/12, 642 00 Brno, nebo na mail clovicek.brno@atlas.cz. Všechny dotazy a vzkazy
můžete volat na mobil 721 488 072 (Mgr.Ivona Špačková) nebo 776 244 018 (Mgr. Lucie
Strapáčová)
Na všechny se moc těší
Človíčkovi kamarádi
Občanské sdružení Človíček / One Little // Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno
www.onelittleclovicek.cz // clovicek.brno@atlas.cz // +420 724 063 116, +420 721 488 072
IČO 27034623 // DIČ CZ27034623, číslo účtu: 2058281369/0800

Závazná přihláška na akci spolku ČLOVÍČEK
Název akce :

„Víkendovka K NAKOUSNUTÍ“

Datum a místo konání akce: 15. – 17. 4. 2016, Bedřichov

Jméno a příjmení dítěte ….........................................................................................
Datum narození …......................................
Zdrav. pojišťovna..........................................................
Trvalé bydliště dítěte (popř. přechodné)...................................................................
Jméno alespoň jednoho z rodičů a telefon …..........................................................
Email rodičů.................................................................................................................
Užívá léky
Uveďte, prosím dávkování
Trpí alergiemi
Další aktuální informace o zdravotním stavu dítěte
Specifika nebo zvláštnosti dítěte
(Věnujte, prosím, tomuto bodu pozornost. Velmi nám pomůže každá Vaše
připomínka, např. co na dítě platí, co má rádo, zda má problémy se sebeobsluhou, či
s jídlem, čemu máme věnovat zvýšenou pozornost.
Prohlašuji, že jsem nezamlčel žádné skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte.
V

dne

podpis rodičů (zák. zástupce)
!zde oddělte - předejte při nástupu na akci!

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že dítě
narozené dne
nepřišlo v současné době do styku s infekční chorobou, samo žádnou takovou chorobou
neonemocnělo a ani nemá lékařem uloženou karanténu.
Dne (1den před nástupem na akci) 14. 4. 2016

Podpis rodičů (zák. zástupce)

