Příměstské tábory MESIT
Informační list
1. turnus 11.–15. 7. 2022, Technika nás baví

Kdy?

2. turnus 1.–5. 8. 2022, Cestou necestou s MESITem
Kde?

Areál MESIT střední škola, Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště.

Pro koho?

Děti od 6 do 12 let.

Za kolik?

Cena za 1 turnus je 1 500 Kč.

Více dotazů? Mgr. M. Ryšavá, tel.: 702 249 924, miloslava.rysava@mesit.cz
-

na uvedený e-mail zasílejte přihlášky.

Pokyny k platbě
Celou částku 1 500 Kč za jeden turnus tábora uhraďte na účet školy č. 259052328/0300, VS 1039. Do
poznámky k platbě uveďte jméno dítěte a číslo turnusu (1 nebo 2). Tábory lze také uhradit prostřednictvím
firemního benefitu Gallery Beta. Více informací k tomuto benefitu na personálním oddělení.
Přihláška se stává závaznou až po uhrazení platby! V ceně tábora jsou již zahrnuty vstupy, jízdné a obědy.
Tábor musí být uhrazen nejpozději do 31. 5. 2022. Jestliže se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit,
musí si za sebe najít náhradu nebo zaplatit storno poplatek.
Pokud dojde ke zrušení tábora kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v ČR, uhrazená záloha se vrací.

Plánované aktivity
Tábory jsou tematicky zaměřené. V obou turnusech budeme kombinovat aktivity sportovní, výtvarné i
naučné. Nebudou chybět výlety ani exkurze, přednášky, sportovní hry a tvořivé činnosti. Hlavní důraz je
kladen na aktivity technického zaměření. Program je přizpůsoben věku a zaměření přihlášených účastníků.
Pro tábor bude zajištěn profesionální pedagogický i zdravotnický dozor.

Provoz tábora:



od 6:30 do 16:30. Příchod dětí nejpozději do 8:00, odchod dětí nejpozději do 16:00,
v nabídce 2. turnusu je možnost přespání táborníka v budově MESIT střední školy
(jedna noc).

Zdravotní stav dítěte
Při předání je nutné odevzdat:




kopii průkazky zdravotní pojišťovny,
potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti,
potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Případná zdravotní omezení či alergie hlaste vedoucí tábora Mgr. M. Ryšavé.
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Dítě se nemůže tábora zúčastnit, pokud se u něj budou projevovat příznaky onemocnění COVID-19!

Seznam doporučených věcí:









oblečení dle počasí,
pevná sportovní obuv,
rouška či respirátor,
přezůvky,
malý batoh na výlety,
svačinky na celý den a láhev s pitím,
dezinfekční gel,
krém na opalování a repelent.

Těší se na Vás kolektiv vedoucích PT MESIT 2022.

Zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky na příměstský tábor pořádaný MESIT střední školou souhlasí zákonný zástupce se
zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje, které budou zpracovány:









jméno a příjmení,
bydliště,
pohlaví dítěte,
e-mailová adresa zákonných zástupců,
telefonický kontakt zákonných zástupců,
rodné číslo přihlašovaného dítěte,
další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie
průkazu zdravotní pojišťovny,
fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora za účelem
poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. V případě nutnosti je po nás mohou dále
vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme
povinni je poskytnout. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou
smazány a skartovány.
Zákonný zástupce odesláním přihlášky souhlasí s použitím fotografií dítěte z tábora v propagačních
předmětech MESIT střední školy a se zveřejněním fotografií na sociálních sítích. Fotografie z jednotlivých
dnů tábora budou přístupné na: www.facebook.com/skolamesit.
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