
PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

„PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM“,  16.8. - 20.8.2021

Vážení  rodiče,  dovolujeme si  Vás a Vaše děti  informovat a  pozvat  k  účasti  na  letním příměstském táboře,  který se
uskuteční ve dnech 16.8 - 20.8.2021 v areálu naší školky.

Rádi  bychom se letos zaměřili  na pohyb a hru na čerstvém vzduchu spojenou s poznáváním přírody blízkého okolí.
Dopoledne strávíme se  svačinou v  batohu na  cestách.  Budeme stopovat  zvěř,  rozeznávat  nejdrobnější  hmyz,  siluety
letících ptáků, odkrývat tajemství stromů, bylin i geologie okolní krajiny. Odpoledne nás čekají nejrůznější hry na naší velké
zahradě. Když počasí dovolí, čeká nás i oběd na ohni.

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 31.5.2021, 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 

4.6. 2021 budete e-mailem o výsledcích zápisu informováni .

Cena za pobyt pro jedno dítě je: 2 000,- Kč.

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

pronájem školy, plat lektorů.

Platbu za tábor je třeba provést do 13.6.2021 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 31.7.2021 včetně, činí storno 

poplatek 50% ze zaplacené částky, při odhlášení po 31.7.2021 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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