
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

„EXPERIMENTÁLNĚ VÝTVARNÝ“,  19.8. - 23.8.2019

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děti informovat a pozvat k účasti na letním příměstském táboře, který se uskuteční
ve  dnech  19.8  -  23.8.2019 v  areálu  naší  školky.  Letos  bychom rádi  koncipovali  tento  týden  jako  „EXPERIMENTÁLNĚ
VÝTVARNÝ“.  Experimentální  proto,  že  se  děti  budou  moci  účastnit  jednoduchých,  nicméně  atraktivních  fyzikálních  a
chemických  pokusů.  Ale  nejen  to,  půjde  nám  také  o  využití  těchto  experimentů  při  vytváření  nejrůznějších  dětských
výtvarných artefaktů.  Budeme si  hrát  s  barvami -  míchat  je,  sami vytvářet,  zachycovat  stopy jejích vzájemného mísení.
Začneme společně objevovat neviditelný svět elektromagnetických sil, sestrojíme kouzelné kolotoče. Budeme odlévat sádrové
či olověné šperky, zdobit je přírodninami ze zahrady nebo krystaly sádrovce či soli, které si sami vypěstujeme. Děti budou
čekat landartové aktivity a mnoho dalších her. Rádi bychom trávili mnoho času venku, součástí tábora bude, doufáme i noční
přespávání s bojovkou.

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 31.5.2019, 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.

2019 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 12.6.2019 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 31.7.2019 včetně, činí storno poplatek 50% 

ze zaplacené částky, při odhlášení po 31.7.2019 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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