Informácie o Farskom letnom tábore 2018
Termín tábora: 30.7.-4.8.2017 (pondelok - sobota)
Miesto tábora: RS Danová – Medzilaborce
Odchod do tábora: 30.7. (pondelok) o 8:00 sv. omša, po omši presun na
žel. stanicu VT – odchod vlakom: 9:46
Návrat z tábora: 4.8. (sobota) cca 14:09 – žel. stanica VT
Cena: 80€
Upozornenie: Pred nástupom je potrebné odovzdať zdravotný preukaz
poistenca + kartičku na bezplatnú dopravu (tieto preukazy budú u nás
počas tábora kvôli nestrateniu)

Čo potrebuješ do tábora?
V prvom rade nesmieš zabudnúť, že počasie je premenlivé a naším
cieľom je aj pobyt v prírode, s čím súvisí tak odev ako aj obuv. Takže bude
namieste zobrať si aj teplejšie veci, čiže niečo ako sveter či mikina,
tepláková súprava, tenká vetrovka, flanelová košeľa, pršiplášť, dlhé
nohavice. Ale je takisto leto, čiže tiež tričká s krátkymi rukávmi, krátke
nohavice, šiltovka a plavky. No a na spodné prádlo + ostatné veci tiež
neradno zabudnúť: trenírky (slipy), nohavičky, tielka, pyžamo, teplé
ponožky, tenké ponožky, vreckovky. Samozrejme, naše nohy potrebujú
obuv: pevné botasky, tenisky, prezuvky (chlapci môžu brať kopačky).
Ale to nie je všetko: potrebuješ aj zubnú kefku s pastou, hrebeň, pracie
mydlo, uteráky, baterka, fľaša, malý plecniak, zatváracie špendlíky, pero,
ceruzku, zápisník, kniha na čítanie, ruženec, niečo s reflexnými prvkami
ako pásiky alebo aj vesty. A ešte osobné lieky, liek proti nevoľnosti,
elastický obväz, vreckové (peniaze). Tak na okraj: Tablety, notebooky,
mobily a iné cenné vecičky na vlastnú zodpovednosť!

Tešíme sa na stretnutie sTebou! 



P R I H L Á Š K A



PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE

Meno a priezvisko účastníka tábora: ...........................................................
Dátum jeho narodenia: ………………………………..................
Prehlasujem, že zdravotný stav je vyhovujúci pre účasť na Farskom letnom
tábore v dňoch 30.7.2018 – 4.8.2018.
Nejaké alergie: ………………………………………………………………………………
Citlivosť na nejaké lieky: ………………………………………………………………..
Registračné číslo z preukazu ZSSK ....................................................
Telefonický kontakt:……………………………………………………………………...
..............................................
podpis rodiča dieťaťa
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi
ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.
.............................................
podpis zákonného zástupcu

* odstrihnúť a vyplnené vrátiť

DETI 6-15 ROKOV
Ako sa bezplatne zaregistrovať na bezplatnú prepravu
Registráciu vybavuje zákonný zástupca dieťaťa s nasledovnými dokladmi:




fotografia dieťaťa s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
cestovný pas dieťaťa,
ak dieťa nevlastní pas, je možné predložiť rodný list dieťaťa a preukaz
totožnosti jeho zákonného zástupcu.
*Registráciou detský zákazník získa PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15
ROKOV.

ŠTUDENTI 15-26
Ako sa bezplatne zaregistrovať na bezplatnú prepravu
Registráciu vybavuje osobne žiak alebo študent. Postup je nasledovný:
1. Ak je študent držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK) vydanej školou na
Slovensku aj s aktivovanou dopravnou časťou (ide typicky o kartu ISIC vydávanú
školou, pričom dopravná časť sa obvykle aktivuje na termináli v škole), registruje sa s
nasledovnými dokladmi:




bezkontaktná čipová karta vydaná školou,
preukaz totožnosti,
fotografia (predloženie je dobrovoľné).
*Registráciou žiak/študent získa PREUKAZ ZÁKAZNÍKA.

2. Ak žiak alebo študent nie je držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK),
registruje sa s nasledovnými dokladmi:




školou potvrdená žiadanka,
preukaz totožnosti,
fotografia s rozmermi 2x3 cm
*Registráciou žiak/študent získa PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.
Tento postup platí aj pre študentov stredných škôl, ktoré vydávajú karty bez
dopravnej časti

