„Radostnou cestou

eRko TÁBOR 2022 – informácie pred prihlásením; www.sered.erko.sk

svedectva viery kráčame
spolu malí i veľkí.“

Milý eRkár či sympatizant eRka, záver nezvyčajného školského roka je blízko, a preto Ťa srdečne pozývame
aj tento rok na 16. letný eRko tábor plný pestrých zážitkov pre deti od 6 do 15 rokov.
Kedy: 31. júla (nedeľa) – 6. augusta (sobota) 2022
Kde: Biele Karpaty - región Stredné Považie (Zubák)
Ubytovanie: Pastoračné centrum (po rekonštrukcii) s bohatými možnosťami aktivít
Strava: Plná penzia (R,D,Ob,Ol,V); celodenný pitný režim (špeciálne požiadavky na stravu – celiakia, laktóza,...
– treba napísať v júli do zdravotného dotazníka, ktorý zašleme a dať vopred vedieť aj emailom).
Skutočné náklady na 1 osobu sú 130 €. Vďaka grantovým
Účastnícky príspevok: pre registrovaných členov eRka: 75 €
programom, 2% z dane, dobrodincom a dobrovoľníckej práci
pre neregistrovaných: 85 €
animátorov je ÚP nižší. Touto cestou všetkým ďakujeme.
(Členstvo v hnutí eRko-HKSD sa obnovovalo v novembri 2021. V prípade dodatočného záujmu je potrebné uhradiť
registračný príspevok 5€, viac info: https://sered.erko.sk/sered/aktivity/78-clenstvo-za-2022 )
Súčasťou účastníckeho príspevku je okrem iného aj úrazové a cestovné poistenie, miestenka a prípadné vstupné.

Doprava: pre snahu udržať nižšie ÚP než komerčné tábory pôjdeme vlakom.
Cestovné doklady stráži pridelený animátor.

Batožinu odnesie zvlášť auto priamo na miesto tábora (bližšie info po prihlásení).
Odchod v nedeľu (31.07.) poobede o 14:17 hod. zo železničnej stanice v Seredi
zraz v nedeľu o 13:45 hod. na železničnej stanici v Seredi
Príchod v sobotu (06.08.) poobede o 15:42 hod. na železničnú stanicu v Seredi

Ďalšie informácie:
- účastníkov čaká pestrý a kvalitný program pre mladších aj pre starších, pútavá táborová téma, team-buildingové aktivity.
Nechýba tiež stolný futbal, telocvičňa, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, detské ihrisko, kryté altánky...
- čakajú nás zábavné súťaže a hry s táborovou tematikou, eRko tance, hudba, opekačka, večerné programy, poznávacie
výlety do okolia, program zameraný na objavenie a rozvíjanie čností i hodnôt eRka a hlavne spoločne strávený čas.

- záloha na tábor je 30 € (na včasné zabezpečenie niektorých potrebných vecí)
NELEŇOŠ DOMA A POĎ S NAMI NA TÁBOR, OBOHATÍŠ SA VÝNIMOČNÝMI ZÁŽITKAMI. TEŠÍME SA NA TEBA J

Milí rodičia, veríme, že aj tento rok bude eRko tábor pre Vaše deti nezabudnuteľným zážitkom počas prázdnin
a obohatením z rôznych hľadísk. Keďže potrebujeme včas vedieť počet prihlásených účastníkov, ktorí pôjdu na
tábor a zabezpečiť aj cestovné doklady, prosíme Vás, v prípade záujmu zašlite prihlášku a zálohu na tábor
(alebo celý úč. príspevok) najneskôr do 30. 06. 2022 jednou z nasledovných možností:
A) prihlášku a zálohu (alebo celý ÚP) odovzdať vedúcim eRka Sereď
B) prihlášku poslať e-mailom alebo doručiť na: A. Macho - eRko Sereď; Lipová 2414/15; 926 01 Sereď
a zálohu (resp. celý ÚP) previesť prevodom na účet s poznámkou: Meno a priezvisko, eRko tábor 2022;
IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348
- prihláseným účastníkom (resp. zákonným zástupcom) budú v prvej polovici júla zaslané na
korešpondenčnú adresu potvrdenie o platbe, vyčíslený doplatok a ďalšie podrobné informácie a tlačivá,
- informujeme Vás, že tento rok na tábore nie je potrebný AG ani PCR test na COVID-19 (rodiča ani dieťaťa).
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktujte: Andrej Macho, ZOF: andrej.macho@erko.sk, 0904 056 170;
Miška Ambrušová, HOF: michaela.ambrusova@gmail.com, 0902 495 719

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHLÁŠKA NA 16. ROČNÍK LETNÉHO ERKO TÁBORA 2022

Meno účastníka:..................................................................... Rodné číslo:...............................................................
Meno rodiča (z.z.):.................................................................. Tel. číslo rodiča (z.z.):................................................
Adresa trvalého bydliska účastníka (a korešpondenčná, ak sa líši):...............................................................................
............................................................................ Emailová adresa rodiča:.................................................................
Registračné číslo z preukazu ZSSK (v pravom dolnom rohu), ak má účastník bezpl. prepravu:......................................

Svojím podpisom dávam dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRko-HKSD v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon") so spracúvaním
osobných údajov môjho dieťaťa, v rozsahu hore žiadaných údajov pre účely spracovania súvisiace s poistením, organizáciou a vyúčtovaním letného eRko tábora 2021 v rozsahu ako to vyžaduje IUVENTA
- Slovenský inštitút mládeže. Súhlas udeľujem do 31.12.2022. Po tomto termíne môžu byť tieto údaje použité v upravenej forme len na účely štatistiky a evidencie. Zároveň súhlasím so spracovaním
fotografií a videí z aktivít uskutočnených počas tábora. Fotografie budú uverejnené na webe miestnej zložky organizácie rešpektujúc Smernicu o ochrane detí v eRku a Kódex používania obrazového
materiálu a podávania správ. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona. Súhlas je možné odvolať písomne žiadosťou o likvidáciu svojich osobných údajov.

V.................................. dňa......................... Výška príspevku pri odovzdaní prihl.:.......... Podpis:.............................

