Médea – z. s. Hlinsko
pořádá

v rámci projektu
„ROK 100x JINAK“

VÍKENDOVÝ POBYT PRO DĚTI
V ORLICKÝCH HORÁCH
„chalupa Na Návrší“

Termín: 12. - 14. 4. 2019
odjezd: 12. 4. 2019 v 15.00 hod.
Příjezd: 14. 4. 2019 v 15.30 hod.
Cena: 350,- Kč./osoba
Více info:
Středisko volného času POHODA a POHODA COOL
tel: 724 191 975
mail: svc.pohoda@seznam.cz

Základní informace pro rodiče
1. Výchovně - rekreační pobyt v Orlických horách - penzion Na Návrší, organizuje a
pořádá, za grantové podpory Pardubického kraje a města Hlinska – MÉDEA – z. s.
Hlinsko.
2. Termín konání pobytu je od 12. 4. 2019 do 14. 4. 2019.
3. Spoluúčast na pobytu je 350,- Kč/ dítě. Kapacita 15 dětí !!!!
4. Při nástupu na pobyt odevzdejte zdravotníkovi průkaz pojištěnce.
5. Pokud si dítě veze léky (v dostatečném množství na délku pobytu), odevzdá rodič
tyto léky (krabičku označenou jménem) spolu s návodem (jak často bere dítě léky)
zdravotníkovi.
6. Odjezd na pobyt je v pátek dne 12. 4. 2019 od Střediska volného času POHODA
a POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko v 15.00 h. Sraz dětí před
odjezdem bude v 14:45 h z důvodu vybrání kartiček zdravotní pojišťovny a
podpisu bezinfekčnosti.
7. Odjezd z pobytu bude v neděli dne 14. 4. 2019 ve 13.30 h ze Souvlastní.
Předpokládaný příjezd kolem 15.30 h do Hlinska opět ke Středisku volného času
POHODA a POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko
8. Adresa: Penzion Na Návrší
Souvlastní 41
Rychnov nad Kněžnou, 516 01
9. Vyplněné přihlášky a finanční spoluúčast odevzdejte do Střediska volného času
Pohoda a Pohoda Cool a nejpozději do 10. 4. 2019
10. Další informace získáte od předsedy spolku Médea Mgr. Jiří Hrabčuk,
tel: 724 191 975
11. Po celý pobyt bude panovat pohoda, organizovanost, klid, radost, ale i kázeň a
pořádek. Při hrubém porušení norem může být dítě na zbylý čas vyloučeno!
Věci zakázané (např. mobilní telefony) mohou být dětem během pobytu
odebrány a navráceny až při odjezdu!!!

Seznam povinného vybavení dětí na výchovně – rekreační pobyt
Orlické hory – penzion Na Návrší 2019
Oblečení:
- 3 x spodní prádlo + plavky
- 3 x ponožky
- oblečení na spaní
- 1 x kalhoty dlouhé
- 2 x trička nebo košile s dlouhým rukávem
- 1 x svetr
- 1 x bunda
- 1 x mikina
- 2 x tepláky
- 1 x čepice dle počasí !!!
- 2 x kapesníky nebo balík papírových kapesníků
Boty:
- přezůvky!!!
- 1 x sportovní boty na hry a pochody
- pevné boty!!!
- holínky!!!
Další:
- kartičku zdravotní pojišťovny
- láhev na pití
- hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, ručník, žínku nebo
houbu, hřeben, ……)
- společenské hry, knihu
- malý batůžek, pláštěnku!!!
Nedoporučujeme brát s sebou:
- větší obnos peněz
- nové oblečení
- cenné věci (řetízky, prstýnky, atd.)

Věci zakázané:
- rádia
- mobilní telefony, tablety
- atd.

UPOZONĚNÍ: Za případnou ztrátu nedoporučených či zakázaných věcí
neručíme!!!!
Dítěti napište seznam věcí, které bude mít sebou, a přilepte ho do kufru nebo dejte
do batohu. Batoh nebo kufr označte jménem a adresou.
Dále doporučujeme rodičům, aby popsali některé věci (např. boty, oděv,…) na
místa, která nepoškodí vzhled věcí (např. monogram na visačku oděvu, atd.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POKUD SI DÍTĚ PŘIVEZE S SEBOU VĚTŠÍ ZÁSOBU SLADKOSTÍ,
POPŘ. DALŠÍCH NEVHODNÝCH POTRAVIN (ENERGETICKÉ NÁPOJE
APOD.) BUDE MU TOTO ODEBRÁNO A VRÁCENO PŘI ODJEZDU
DOMŮ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přihláška na výchovně rekreační pobyt
Orlické hory – penzion Na Návrší
Termín od 12. 4. 2019 do 14. 4. 2019
Příjmení:……………………………..................Jméno: …………..........................
Adresa bydliště……………………………………………………………………...
Datum narození: ………………………Rodné číslo: …………...............................
Jméno a příjmení rodičů nebo zákonných zástupců:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....…
Telefonní kontakt na rodiče nebo zákonné zástupce:
………………………………………………………………………………………
Základní škola: …………………………………......................................................
Ukončený ročník základní školy: …………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………....
Bere léky proti (jak často): ……………………………………................................
Alergie (na léky, pyl, štípnutí, seno, druhy jídla, …): ……………………………...
Jiné zdravotní problémy: …………………………………………………………...
Neplavec – plavec: ………………………………………………………………....
Koníčky, zájmy, kroužky: ………………………………………………………….
Podpis rodičů nebo zákonných zástupců: …………………………………………..
V ………………………… dne ……………………………
Souhlasím/ nesouhlasím se zveřejňováním videonahrávek a fotografií svého dítěte
z akcí, kterých se bude se spolkem Médea z. s. účastnit.

………………………………………………

