CITY BOUND BERLÍN 2015
29. 3. – 4. 4.
Infopack pro rodiče
Vážení rodiče,
tento infopack je určen Vám, protože bychom byli rádi, abyste dohlédli na vaše ratolesti, ač už se umí sbalit
sami, a doplnili vše potřebné.
Dítě je závazně přihlášeno po vyplnění řádné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.
Před odjezdem je třeba odevzdat originál Souhlasu zákonného zástupce, kde vyjadřujete souhlas s tím, že
organizace Tmelník o. s. přebírá zodpovědnost za účastníka. Dále originál vyplněné Přihlášky na projekt a
tzv. Zero tolerance protokol. Všechny uvedené formuláře prosím zašlete spolu s potvrzením o platbě (viz
níže) oskenované, a to do 15. 3. 2015.
Platba:
Účastnický příspěvek (3.000,- Kč) prosím uhraďte na účet Tmelníku: 2100143972 / 2010. Jako variabilní
symbol uveďte datum narození vašeho dítěte (ve formátu DDMMRRRR - např. 05091999) a do poznámky
uveďte jméno vašeho dítěte a název projektu (City Bound Berlín 29. 3. – 4. 4.). Potvrzení o platbě (stačí
email či printscreen z internetbankingu) prosím zašlete emailem na kuba@tmelnik.cz . Příspěvek je nutné
uhradit do 15. 3. Neuhrazujte prosím účastnický příspěvek dříve, než budete informováni o přijetí na
projekt! Internetová přihláška vytvořená jako formulář google slouží jako předběžná a slouží k přihlašování
zájemců, ze kterých budou následně ve dnech 3. a 4. 3. vybráni účastníci projektu.
Pojištění:
Účastníci budou pojištěni (cestovní úrazové pojištění). Dle vlastního uvážení můžete svým dětem sjednat i
pojištění hmotné odpovědnosti v případě poničení cizího majetku způsobeného nedbalostí nebo hrubým
zacházením, za které organizace odpovědnost nenese. S sebou rozhodně modrou kartičku pojišťovny!
Léky:
Bere-li dítě pravidelně nějaké léky, uveďte to prosím do přihlášky. Pokud jste zapomněli, sdělte to při
odjezdu vedoucím.
Osobní data:
Osobní data vašich dětí budou užita pouze k evidenci, popřípadě při ošetření ve zdravotnickém zařízení a
při plnění povinností zákonem uložených. Na jiné účely nejsou data využívána.
Cennosti a nebezpečné předměty:
Účastníci ručí za své cennosti sami, pokud bude třeba, mohou být uloženy u vedoucího. Nože a další
podobné předměty budou dětem odebrány z důvodu bezpečnosti a budou vydávány pouze v případě
potřeby při organizované činnosti.

Telefony a internet:
Zkontrolujte prosím, že mají děti aktivní roaming. K volání využívejte nejlépe chvíle bez herních aktivit
(během přestávek či ve večerních hodinách). Samozřejmě je vám k dispozici i instruktor, ale bude stejně
jako vaše děti dostatečně zaneprázdněn. V místě pobytu bude k dispozici i internet, ale jen v omezené
rychlosti.
Doporučený seznam věcí:
spodní prádlo 7 ks
ponožky 7 párů
oblečení na spaní 1 ks
tričko s dlouhým rukávem 2 ks
tričko s krátkým rukávem 5 ks
kalhoty 2 ks (možno jedny kratší)
sportovnější oblečení 1 ks
nepromokavá bunda 1 ks
mikina/svetr 1 ks
pevné boty 1 pár
osuška
hygienické potřeby
boty do sprchy
kapesní svítilna/čelovka
malý batoh
láhev na pití

občanský průkaz/pas
kartička pojištění
studentská kartička
kapesné (cca 30 – 50 euro)
opalovací krém, repelent
sluneční brýle
mobil s aktivním roamingem
dobroty na multi-kulti večer (domluva
s vedoucím)
foťák
léky dle potřeby
psací potřeby
formuláře: - Souhlas zákonného zástupce
- Vyplněnou přihlášku
- Zero Tolerance protokol

Doporučujeme ponechat balení na účastníkovi, následně jen zkontrolovat. 
Důležité kontakty
Vedoucí akce:
Kateřina Surá: Telefonní číslo: +420 776 335 456, e-mail: surikaterina@gmail.com,
Miroslav Líbal: Telefonní číslo: +420 773 769 622, e-mail: mirek.libal@gmail.com
Kontaktní osoba pro dodatečné informace o projektu:
Jakub Michal: Telefonní číslo: +420 721 836 266, e-mail: kuba@tmelnik.cz
Vedoucí organizace:
Vladimír Škuta: Telefonní číslo: +420 777 277 310, e-mail: vladimir@tmelnik.cz
Web akce:

http://tmel.me/Berlin_CZ_DE

Facebook: https://www.facebook.com/Tmelnik.cz

Vedoucí partnerské organizace:
Laura Reiser: Telefonní číslo: +49 3043202172, e-mail: Laura.Reiser@fahrten-ferne-abenteuer.de
Web partnerské organizace:

www.fahrten-ferne-abenteuer.de

