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Mladý priateľ astronómie
Hvezdáreň v Banskej Bystrici aj tohto roku organizuje Letný astronomický tábor. Účastníkom sa môže stať
každý žiak ZŠ, ktorý sa hlbšie zaujíma o astronómiu, podá si čo najskôr prihlášku na hore uvedenú adresu
a po potvrdení registrácie organizátormi zaplatí účastnícky poplatok. Počet účastníkov je obmedzený!
Tábor sa uskutoční v termíne od 26.8. do 1.9.2018 v Areáli športov Látky - Mláky (okres Detva). Výška
účastníckeho poplatku za stravu, ubytovanie a iné výdavky súvisiace s táborom je 150€.
Program bude rozdelený na odbornú prípravu ako aj zábavnú a športovú časť počas dňa a praktické
pozorovania počas noci. Režim dňa bude posunutý do neskorších večerných hodín.
Prezentácia účastníkov prebehne v poludňajších hodinách (12.00-13.00). Pri prezentácii bude potrebné
odovzdať preukaz zdravotnej poisťovne a potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára i zákonného zástupcu.
Stravovanie začne pravdepodobne prvý deň obedom a skončí posledný deň raňajkami podľa dohody
s prenajímateľom objektu. Odchod účastníkov z tábora je plánovaný v dopoludňajších hodinách. Ubytovanie
bude v hlavnej budove. Dopravu tam i späť si zabezpečí účastník sám, v prípade záujmu je možná vzájomná
dohoda viacerých rodičov. Organizátori si vyhradzujú storno poplatok vo výške 25€, ak sa účastník odhlási
neskôr ako týždeň pred začatím Letného astronomického tábora.
Ďalšie informácie vám budú zaslané na e-mail (uvedený v prihláške) najneskôr do konca júna.
V Banskej Bystrici,

12.3.2018
Jaroslav Gerboš, vedúci tábora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHLÁŠKA
Záväzne sa prihlasujem na Letný astronomický tábor, organizovaný KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom,
Hvezdárňou v Banskej Bystrici v Areáli športov Látky v termíne 26.-1.9.2018.
Meno a priezvisko:

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

Dátum narodenia:

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

Adresa domov :

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

Telefón : ...........................
Škola a trieda :

E-mail (pre ďalšiu korešpondenciu): ...................................................

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

Astronómii sa venujem od roku:

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

V ........................................................ dňa ............................

.................................................
Podpis zákonného zástupcu

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. súhlasím so spracovaním osobných údajov dieťaťa v súvislosti s jeho
účasťou na LAT 2018 a ich uchovanie a použitie počas 3 nasledujúcich rokov za účelom komunikácie
ohľadom budúcich LAT. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Súhlasím so zverejnením telefónu a e-mailu (nehodiace sa škrtnite) ďalším účastníkom z blízkeho okolia
pre potreby prípadnej spoločnej dopravy.
.................................................
Podpis zákonného zástupcu

