
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

„INDIÁNSKOU STEZKOU“, 20.8. - 24. 8. 2018

Srdečně zveme Vaše děti k účasti na příměstském táboře, který se letos ponese v duchu časoprostorové cesty do slavných
dob dávných indiánů. Naše školka se na celý týden promění v indiánskou osadu a louky, sady a lesík Červeného vrchu v prérii
a hvozd Severní Ameriky dávnověku. Tam především - pod širou oblohou - budeme s dětmi trávit co nejvíce času a jako
správní indiáni se budeme snažit poznávat přírodu. Ona je přece naší matkou a její prostor sdílíme s ostatními živými tvory a
bytostmi, které chápeme jako bratry a sestry. Budeme stopovat zvěř, rozeznávat nejdrobnější hmyz, siluety letících ptáků,
odkrývat  tajemství  stromů a léčivých  bylin.  V  osadě vyrobíme indiánské čelenky,  zhotovíme totem, ozdoby a ochranné
amulety, lapače snů proti nočním můrám nebo primitivní hudební nástroje. Děti si vyzkoušejí střelbu z luku, hod oštěpem,
ohánět se budou kamennými tomahavky. V zajetí indiánských rytmů a písní se budeme účastnit dávných rituálů a zkoušek,
které prověří odvahu, sílu a bystrost malých indiánů. Důležitou součástí iniciace bude získání nového jména, tváře dětí bude
často zdobit  indiánské líčení (warpaint).  Uspořádáme dálkovou výpravu do soutěsek Divoké Šárky,  jejíž  součástí  bude i
táborák. Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom s dětmi alespoň jednou přespali pod širou oblohou.

I. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte:  _______________________________________________

Datum narození dítěte: _________________

Bydliště: _______________________________________________

_______________________________________________

V době podání přihlášky dítě navštěvuje MŠ, ZŠ: 

_______________________________________________

Zdravotní pojišťovna: _________________

Zdravotní stav dítěte, případná zdravotní omezení (např.: alergie, dlouhodobá medikace, dieta, 

zvláštnosti v jídle): _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

II. Údaje o rodičích

Jméno a příjmení matky: _______________________________________________

telefon a e-mail: _______________________________________________

Jméno a příjmení otce: _______________________________________________

telefon a e-mail: _______________________________________________



III. Informace o táboře, cena, přihlášení dítěte a storno poplatek

Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2018, a to tak, že zašlete „scan“ podepsané přihlášky e-mailem na 

adresu irena.holema@skolka.org nebo zanesete do naší školy vyplněnou přihlášku osobně. Dne 1.6.

2018 budete e-mailem informováni, zda byl tábor naplněn a zda tedy můžete provést platbu.

Cena za pobyt pro jedno dítě je: 2 200,- Kč.

V ceně je program včetně materiálu, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem 

školy, plat lektorů.

Platbu za tábor je třeba provést do 12.6.2018 na účet č.: 000019-6029270247/0100. Do zprávy pro 

příjemce uveďte zkratku MT a jméno a příjmení dítěte.

V případě, že budete muset své dítě z letního tábora odhlásit, jsme nuceni účtovat storno poplatek. 

V případě podání žádosti o vyřazení ze seznamu do 31.7. 2018 včetně, činí storno poplatek 50% 

ze zaplacené částky, při odhlášení po 31.7. 2018 činí storno poplatek 100% ze zaplacené 

částky.

Potvrzuji, že jsem v přihlášce uvedl platné a pravdivé údaje a beru na vědomí závazky vyplývající z 

bodu III. Rovněž beru na vědomí, že spolu s nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat:

potvrzení o bezinfekčnosti, které nebude starší tří dnů, plnou moc k zastupování v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. Formuláře pro tato

potvrzení obdržíte po přihlášení. Bez těchto dokumentů nemůže být dítě přijato!

V ________________, dne _____________ ________________________________
podpis rodiče či zákonného zástupce
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