Pomozme dětem přemýšlet – letní příměstský tábor s FIE, Praha 2
Informace pro rodiče
1) Adresa

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze,
Belgická 25, Praha 2

2) Termín konání

12.-16. července 2021, každý den mezi 9:00 a 14:00,
tábora se zúčastní 12-16 dětí ve věku od 6 do 12 let;
Čas prosím dodržujte přesně – děti bude možné přivést nejdříve v 8:30
a odvést nejpozději ve 14:30.

3) Strava

Každý den bude dětem zajištěn pitný režim, svačina a oběd. Dětem
není nutné balit žádné jídlo navíc. Případná dietetická omezení prosím
uveďte v dotazníku na druhé straně závazné přihlášky na letní
příměstský tábor s FIE, budou řešena individuálně.

4) Seznam věcí

Dětem bude stačit běžné oblečení odpovídající očekávanému počasí
(část aktivit bude probíhat ve venkovní části areálu). Děti můžete
vybavit batůžkem s pitím a případně oblíbenou hračkou. Za případnou
ztrátu ani poškození věcí nemůžeme ručit.
Doporučujeme přibalit i kapesníky a penál (pokud děti mají a používají,
jinak není nutné).

5) Léky

Léky, které berou děti pravidelně, podepište a odevzdejte lektorkám.
Lékárna bude k dispozici.

6) Cennosti

Za cennosti, které dětem dáte, neručíme.

7) Ceny

Účastnický poplatek na letním příměstském táboře s FIE je hrazen
z projektu financovaného společností ČEPS. Rodiče hradí pouze
stravné, nájem a pojištění ve výši 1000 Kč za jedno dítě.

8) Pojištění

Děti budou mít sjednané základní zdravotní úrazové pojištění. Pojištění
se nevztahuje na případnou ztrátu či znehodnocení věcí.

9) Pořadatel

Příměstský tábor pořádá Autorizované tréninkové centrum metod
prof. Feuersteina, z.ú. ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

10) Lektorky

Monika Jedličková
Iveta Hronková
Adéla Krylová
Johana Hanikýřová

11) Koordinátoři

Jiří Horák (koordinátor ATC), tel. 725628731
Jana Peterová (koordinátorka PPI), tel. 773566591

Pořadatel:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
IČ: 04610431, se sídlem Praha - Libeň, Stejskalova 192/9, PSČ 180 00
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

Pomozme dětem přemýšlet – letní příměstský tábor s FIE, Praha 2
Režim dne

čas

aktivita

8:30-9:00

příchod rodičů s dětmi do Lauderovy školy

9:00-9:45

Společné uvítání, písničky, pohybové aktivity

9:45-10:00

svačina

10:00-11:00

blok s FIE (větší skupinky)

11:00-12:00

venkovní aplikace FIE, hry, kreativní tvoření

12:00-12:45

oběd

12:45-13:15

oddechové aktivity, hraní

13:15-14:00

sportovní aktivity, blok s FIE (menší skupinky)

14:00-14:30

odchod dětí s rodiči

Režim dne bude přizpůsoben aktuálnímu stavu počasí a dynamice práce s jednotlivými
dětmi a skupinkami dětí.

Pořadatel:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
IČ: 04610431, se sídlem Praha - Libeň, Stejskalova 192/9, PSČ 180 00
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

Závazná přihláška na letní příměstský tábor s FIE
Přihlašuji svého syna / dceru:

jméno a příjmení ..……………………………………………… datum narození ………………..........
bydliště …...…….……………………………………………………………………………………………………….

k dennímu pobytu na příměstském táboře:

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při
Židovské obci v Praze,
Belgická 25, Praha 2

v termínu od 12. 7. do 16. 7. 2021, každý den od 9:00 do 14:00,

 Souhlasím s tím, že v případě onemocnění dítěte (po domluvě s lektorkami a
vedoucími) zajistím v nejkratší možné době jeho odvoz z příměstského tábora domů.
 Beru na vědomí, že přebírám finanční zodpovědnost za škody, které úmyslně způsobí
moje dítě na majetku Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze.
 Prohlašuji, že odvezu své dítě na vlastní náklady v případě opakovaného hrubého
kázeňského přestupku, či porušování řádu Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při
Židovské obci v Praze.
 Že uhradím do 18. 6. 2021 částku 1000,- Kč, zahrnující stravné (obědy, svačinky a
pitný režim), nájemné a základní úrazové pojištění dětí, na účet 2800950775/2010
(do zprávy pro příjemce prosím uvést „FIE tábor + jméno a příjmení dítěte“. Tato
částka je nevratná.
 Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

V …………………., dne …………………

telefonický kontakt na rodiče: ……………………………

e-mailový kontakt na rodiče: ………………………………

čitelný podpis rodičů ……………………………….
Prosíme o odeslání podepsané závazné přihlášky (naskenované e-mailem nebo
korespondenčně) na adresu jiri.horak@atc-feuerstein.cz
Děkujeme!
Pořadatel:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
IČ: 04610431, se sídlem Praha - Libeň, Stejskalova 192/9, PSČ 180 00
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

Dotazník pro lepší přípravu práce s dětmi v rámci příměstského FIE tábora

Jméno osoby, která
bude přivádět dítě na
tábor
Odhadovaný mentální
věk dítěte
Zkušenosti s FIE
(příp. název
instrumentů, se kterými
již dítě pracovalo)
Úchop psacích potřeb
(v pořádku /
problematický)

Případné zdravotní
znevýhodnění a jeho
projevy

Případná dietetická
omezení

Velikost trička
Jiná sdělení

Prosíme o odeslání tohoto dotazníku společně se závaznou přihláškou na adresu
jiri.horak@atc-feuerstein.cz
Děkujeme!

Pořadatel:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
IČ: 04610431, se sídlem Praha - Libeň, Stejskalova 192/9, PSČ 180 00
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost
Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: …..……………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že ošetřující lékař ani hygienik nenařídil dítěti změnu režimu a nebyla mu nařízena
karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), ani
mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami nakaženými
přenosnou nemocí. Dále prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy.
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora.
Aktuální zdravotní stav (změny oproti zdravotnímu záznamu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte i dávkování):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Dietetická omezení dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jsem si plně vědom(a) všech právních následků, které by mě postihly v případě, že by toto
prohlášení bylo nepravdivé.

Toto prohlášení musí být odevzdáno 12. července 2021 ráno při přivedení dítěte do objektu
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze (Belgická 25, Praha 2), podepsané
zákonným zástupcem, který je povinen potvrdit platnost uvedených informací každé
následující ráno při přivedení dítěte na příměstský tábor.
V Praze,
Dne

Podpis zákonného zástupce

12. července 2021
13. července 2021
14. července 2021
15. července 2021
16. července 2021

Pořadatel:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
IČ: 04610431, se sídlem Praha - Libeň, Stejskalova 192/9, PSČ 180 00
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú.

