Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

PŘIHLÁŠKA NA LESOTÁBORKY 2018
Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení

….................................................................................................

Datum narození

...................................

Adresa bydliště

….......................................................................................................................

Jméno a příjmení matky

Zdrav. pojišťovna. ................................

..................................................................................................

Telefon: ........................................
Jméno a příjmení otce

E-maiL..................................................
................................................................................................

Telefon: ........................................

E-maiL..................................................

Závazně přihlašuji dítě na lesotábor v termínu:
I. Lesotáborek
II. Lesotáborek
III. Lesotáborek

Termín
9.-13.7.
30.7.-3.8.
13.-17.8.

PO - PÁ 8:00 - 16:00

Zaškrtněte nahlášený termín

Doplňující informace o dítěti
Zdravotní stav (např.brýle, alergie, užívání léků, individuální potřeby, potřeba spánku, zvláštní návyky):

Mimo rodičů uvedených výše můžou dítě vyzvedávat tyto osoby:
(Uveďte jméno, příjmení a vztah k dítěti)

Upozornění pro rodiče
Průvodci Lesní školky kontaktují rodiče telefonicky, je-li dítě v průběhu dne nespokojené, plačtivé (např. z
důvodu stesku po rodičích, počínající nemoci) a dohodnou se s nimi na dalším postupu.
Potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších
omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během účasti na programu lesní školky.

Souhlasím s Provozním řádem Lesní školky v Rožnově.

Dne ..........................................
................................................................
Podpis zákonného zástupce
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Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

INFORMACE PRO RODIČE - LESOTÁBORKY 2018
Přihláška, úhrada ceny
•
•
•

Přihlášku můžete vyplnit online, nebo oskenovanou poslat na skolka@lsroznov.cz, popř.odevzdejte
nejpozději v den nástupu na táborek (bez přihlášky nemůže být dítě přijato).
Lesotáborky je možno uhradit na účet: 2601055866/2010 nebo hotově na místě v PO ráno u Kordulky.
Cena za týdenní lesotáborek je 1 500,- včetně stravy ; 1000,- pro současné lesoškoláčky

Předávání dětí, omlouvání docházky
•
•
•
•
•
•
•

Dopolední program probíhá na různých místech v lese, oběd a odpolední svačina v zázemí Lesní školky.
Zázemím je stodola a domeček se sociálním zařízením
Rodiče předávají své dítě od 8:00 do 8:15 hod na parkovišti u Kordulky
Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte, a informuje průvodce
o aktuálním zdravotním stavu dítěte
Vyzvedávání dětí u Kordulky v 16:00. Dřívější vyzvednutí dítěte možno v zázemí.
Rodiče jsou při vyzvedávaní informováni pokud mělo dítě nějaký úraz, klíště apod.
Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení)
Omlouvání dítěte z docházky nejpozději ráno do 7:30 sms koordinátorům školky (Markétě Benkové
774636058, Lídě Novotné, 777930943).

Doporučené vybavení a oblečení dětí
•
•
•
•
•
•

Batůžek s náhradním oblečením (dle počasí ponožky, prádlo, tepláky, tričko), kapesníky, pláštěnku,
dopolední svačinu (ideálně v krabičce) a malou láhev s pitím
Oblečení a obuv je nutno přizpůsobit dle aktuálního počasí (raději více vrstev, které je možno odložit),
např. ráno v případě deště gumáky + tenisky na odpoledne sebou do pytlíčku
raději pevnější obuv (otevřené sandály, nazouváky jsou nevhodné)
v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
pokrývka hlavy
v případě potřeby opalovací krém, plavky, repelent

Zdraví dítěte
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Průvodci měli kurz první pomocí se zaměřením na děti. Mají stále (i mimo zázemí) k dispozici plně
vybavenou lékárničku, mobilní čísla rodičů a záchranných složek
Rodič je povinen informovat o aktuální zdravotním stavu
Rodiče jsou povinní informovat o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích.
Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.
Dítě je nutno nechat doma pokud má: zvýšenou teplotu, kašel a rýmu, které evidentně oslabují dítě,
bolest v uchu, atd., zvracení, průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň den po vymizení symptomů).
Objeví-li se příznaky onemocnění během lesotáborku budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k
vyzvednutí dítěte
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy.

2

