YMCA DAP o.s.
Závazná přihláška na:
o Přípravné soustředění TSCZ 2011
o

Tábor TSCZ 2011

o Evropský Tensingový Festival (ETS) v Německu
Pořadatel

YMCA DAP o.s. – Důvěra, Alternativa, Prostor

Datum a místo konání
Přípravného soustředění

29.4. – 1.5. 2011, ELIM Opava

Datum a místo konání
Tábora TSCZ 2011

24. – 30.7. 2011, základna na území ČR v jednání

Datum a místo konání
ETS festivalu v Německu

31.7. - 6.8. 2011 , Ziegenhain (D)
Pořadatel: ETS Group, CVJM, YMCA Europe , web: www.ets2011.eu

Údaje o účastníkovi
Jméno, příjmení, titul
Rodné číslo
Adresa
Pevná linka
Mobil
E-mail (aktuální, na který ti
budou chodit informace)

Číslo bankovního účtu
(z důvodu identifikace plateb)

Údaje o rodičích / zákonných zástupcích
Jméno a příjmení
(matky a otce / zák.zást.)
Adresa
Mobil
(matky a otce / zák.zást.)
Telefon domů

Další potřebné údaje
Strava (umaž, co nesouhlasí)

bez masa / s masem Mám potravinovou alergii:

velikost trička

XS / S / M / L / XL / XXL

ano / ne

Zdravotní omezení / léky:

Jméno a telefon praktického lékaře:
Zakroužkuj 2 WORKSHOPY (o přidělení do WS rozhodují vedoucí). Označ čísly 1 a 2 podle priority.
tanec

/

drama

/

minichoir

/

muzikál

/

multimédia *
(* foto + video = vlastní fotoaparát

STOMP

/

kapela – uveď nástroj……………………......

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ YMCA DAP
KANCELÁŘ: Elim Opava; ROLNICKÁ 21A, 747 05, OPAVA
SÍDLO:
NÁMĚSTÍ MÍRU 13, KRNOV, 794 01
MOBIL:
(+420) 777 096 741

či kameru s sebou !! )

IČO: 26532379
B.Ú.: Raiffeisen Bank: 524764001/5500
EMAIL: info@ymcadap.cz
WEB: www.dap.ymca.cz

YMCA DAP o.s.
Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů.
Dávám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů organizaci YMCA
DAP o.s., a to po dobu nutnou k realizaci Přípravného soustředění, Tábora TSCZ 2011 a ETS Festivalu v
Německu, a k interním potřebám organizace.

Prohlášení účastníka Přípravného soustředění, Tensingového tábora a ETS Festivalu
Prohlašuji, že jsem seznámen s tím, že Přípravné soustředění, Tensingový tábor a ETS Festival jsou akce
určené mladým lidem, kteří rádi zpívají, tančí, dělají drama nebo hrají na hudební nástroje. Vím, že
v Tensingu není důležité, abychom byli profesionály! Důležitá je radost ze společné práce a chuť vyzkoušet
si něco nového. Vím, že po celou dobu Přípravného soustředění, Tensingového tábora a ETS Festivalu
bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci, sebereflexi, spolupráci, kamarádství, a to za
souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – duše, ducha a těla.
Respektuji, že Přípravné soustředění, Tensingový tábor a ETS Festival jsou akce vedené v křesťanském
duchu dobrovolníky YMCA, kteří předem připravují program. Účastním se Přípravného soustředění,
Tensingového tábora a ETS Festivalu dobrovolně.

Prohlášení rodičů nebo plnoletých účastníků
Přihlašuji závazně sebe / své dítě na Přípravné soustředění, Tensingový tábor a ETS Festival, který
je pořádán organizací YMCA DAP o.s. a souhlasím s jejich cíli a programem. Budu respektovat instrukce
pořadatele. Jsem seznámen/-na se všemi pravidly (tzn. zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek
= včetně kouření, systém úhrad a další pravidla) a svým podpisem se zavazuji k souhlasu se všemi
podmínkami. Jsem si vědom/-a toho, že porušení stanovených pravidel může zapříčinit předčasné
ukončení pobytu mého dítěte (resp. mého pobytu) na kterékoli ze tří výše jmenovaných akcí.

Základní informace o ETS Festivale 2011 v Německu
ETS festival v Německu organizuje European Ten Sing Group = programová skupina YMCA EUROPE. Za
finanční zajištění a samotné provedení festivalu je zodpovědná německá YMCA (CVJM). Více informací o
Evropském Tensingovém festivale najdete na webu festivalu: www.ets2011.eu
Na ETS festival je možné se přihlásit individuálně přes českou YMCA. Každý stát má rezervovaný určitý
počet míst. Další možností, jak se zúčastnit ETS festivalu v Německu, je účast na mezinárodním projektu
TSCZ 2011. Tento tensingový tábor bude mít na ETS festivale své koncertní vystoupení. Na festival
pojedeme přímo z tábora vlastními autobusy.
Jako na každou jinou akci v zahraničí, i zde bude nutné, aby měl každý svůj PLATNÝ PAS (či jiný cestovní
doklad) a POJIŠTĚNÍ NA CESTU A POBYT V ZAHRANIČÍ. Bez předložení platné pojistné smlouvy
nebude umožněn nástup do autobusu!

Poučení o zasílání přihlášek a o uhrazení účastnického poplatku
Uzávěrka přihlášek je 20.1.2011 !!
! Upozornění:

o Je nutné, aby zájemci o účast na projektu TSCZ 2011 (včetně přípravného soustředění) + ETS
Festival 2011 zaslali vyplněnou, vytištěnou (může být černobíle) a podepsanou přihlášku
POŠTOU (obyčejně) do 20. ledna 2011 (o přijetí rozhoduje datum na razítku) !!!

o Adresa pro zaslání přihlášky je: YMCA DAP o.s., Rolnická 21A, 747 05 Opava 5.
o TSCZ + ETS 2011 je mezinárodní projekt. Pro české účastníky je vyhrazeno 40 míst. Po
překročení tohoto počtu přijatých přihlášek budete automaticky zařazeni do pořadníku
náhradníků. Pokud se z jakéhokoli důvodu někdo nebude moct zúčastnit Přípravného
soustředění, jeho místo automaticky získává první v pořadí náhradníků.

Jazyková vybavenost
*zakroužkuj (popř. dopiš)

AJ – začátečník | pokročilý | C1 a víc ; jiný jazyk ________________
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YMCA DAP o.s.
Účastnický poplatek zahrnuje:




Ubytování a stravu na Přípravném soustředění
Ubytování s plnou penzí na Táboře TSCZ 2011
Festivalový poplatek ETS 2011 v Německu




Cestu vlastním autobusem na festival do Německa a zpět
Režijní náklady, propagaci, technické zajištění akcí v ČR

Základní účastnický poplatek:
Poučení o systému úhrad





Pro členy YMCA DAP o.s. : 5.500,- Kč




Nevratná záloha: 2700,- Kč

Pro nečleny YMCA DAP o.s. : 5800,- Kč
Pozdní přihlášení (po 20.1.2011) : 6000,- Kč (DAP) / 6300,- Kč (ne DAP)

Doplatek: 2800,- Kč (člen DAP) / 3100,- Kč (nečlen DAP)

Deadline pro převedení zálohy na účet YMCA DAP o.s.: 20.1.2011 !!!
Deadline pro převedení doplatku na účet YMCA DAP o.s.: 30.6.2011 !
Úhrada na účet
Variabilní symbol
Poznámka

č. ú: 524 764 001 / 5500
Používejte prvních šest čísel z rodného čísla účastníka
(bez čísel za lomítkem!)
„Jméno a příjmení“ účastníka do kolonky: - poznámka pro příjemce -

PODPIS RODIČE / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE /

ÚČASTNÍKA STARŠÍHO 18 LET:

(* nehodící se škrtněte)

V

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

DNE ............................................
Prohlášení:
Jsem si vědom, že je tato přihláška závazná a svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen se
všemi výše popsanými pravidly účasti na projektu a souhlasím se systémem úhrad. Všechny
požadované údaje jsem vyplnil/-a pravdivě.
Místo pro jakékoli poznámky či sdělení rodičů (zák.zástupců) organizátorům projektu:
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