www.skritek.org
skritek@skritek.org

Příměstské tábory 2018
Organizátor: SKŘÍTEK, z.s.
IČ 22722025
Sadová 1526, 769 01 Holešov
č.ú. 2401179127/2010
Koordinátor: Kateřina Šneidrová tel. 773 545 868
Kontakt:
www.skritek.org
skritek@skritek.org
Termíny:

□ 23. 7. – 27. 7. 2018 – Institut profesora Žblambucha
□ 6. 8. – 10. 8. 2018 – Institut profesora Žblambucha
□ 20. 8. – 24. 8. 2018 – Grandiózní případ Dr. Mordecaie
□ 27. 8. – 31. 8. 2018 – Grandiózní případ Dr. Mordecaie
A dva speciální tábory pro nejmenší děti (věk 3 – 6 let).

□ 30. 7. – 3. 8. 2018 – Z pohádky do pohádky
□ 13. 8. – 17. 8. 2018 – Dobrodružná cesta do Země Nezemě
Místo:
Hájenka – zámecký park Holešov
Čas:
8 – 16 hod. (po dohodě lze i jinak)
Věk dětí:
5 – 15 let
Cena:
1.400,- Kč (možnost přihlášení na jeden den za cenu 300,-/dítě)
∗ Cena zahrnuje stravu (každý den oběd a dvě svačiny) a celodenní pitný režim, materiál na program,
pojištění, zdravotnický dohled, lektorné
∗ Je možné platit bezhotovostně na účet sdružení 2401179127/2010 - do poznámky uveďte termín,
jméno a příjmení dítěte, nebo v hotovosti v Krámku u Kouzelného stromu (Palackého 544, Holešov)
∗ Zálohu 500,- je nutné zaplatit nejpozději do 9. 6. 2018.
Storno podmínky:
DNY PŘED KONÁNÍM AKCE

ČÁSTKA VRÁCENÁ ÚČASTNÍKOVI

0-1 den

vráceno 30 % z celkové ceny

2-7 dní

vráceno 50 % z celkové ceny

8-14 dní

vráceno 90 % z celkové ceny

15 a více dní

vráceno 100 %

Povinné vybavení: Sportovní oblečení, dobré boty, přezůvky, šátek (popř. něco jiného na hlavu), kopie
průkazu pojištěnce.
Program: Program je vyváženou směsí různých aktivit a her. Ty jsou fyzické, tvořivé, logické, zábavné i
odpočinkové. Každý si tedy může přijít na své. Hry a aktivity jsou pečlivě zařazeny do programu tak, aby byl
program vyvážený a smysluplný. Každý tábor je zasazen do určitého tématu, ve kterém se budou dané
aktivity a hry odvíjet.
Přihlášky: Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v Krámku u Kouzelného stromu (Palackého 544, Holešov)
každý všední den od 8,00 do 17,00 hod. nebo poslat e-mailem na adresu skritek@skritek.org.

IČ: 22722025 Sadová 1526,
č. ú.: 234722030/0300 769 01 Holešov

www.skritek.org
skritek@skritek.org

Přihláška na příměstský tábor
□ 23. 7. – 27. 7. 2018 – Institut profesora Žblambucha
□ 6. 8. – 10. 8. 2018 – Institut profesora Žblambucha
□ 20. 8. – 24. 8. 2018 – Grandiózní případ Dr. Mordecaie
□ 27. 8. – 31. 8. 2018 – Grandiózní případ Dr. Mordecaie
□ 30. 7. – 3. 8. 2018 – Z pohádky do pohádky
□ 13. 8. – 17. 8. 2018 – Dobrodružná cesta do Země Nezemě
* zaškrtněte zvolený termín(y)

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
Jméno a příjmení:

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

Bydliště:

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

Datum narození:

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

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

Kontakt na zákonného zástupce (telefon a email):

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

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ
Léky, které dítě užívá a jejich dávkování:
..............................................................................................................................................................................
Alergie, citlivost na některá jídla:
..............................................................................................................................................................................
Speciální požadavky na stravu (vegetariánství, bezlepková dieta, apod.):
..............................................................................................................................................................................
Poznámky pro instruktory:
..............................................................................................................................................................................
Dítě*

se bojí vody

je neplavec

je plavec

*zakroužkujte

PROHLÁŠENÍ

□

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mého dítěte pro účely propagace činnosti
spolku Skřítek, z.s. (webové stránky, tiskoviny).

□

Mám zájem o zasílání informací o dalších kurzech a akcích Skřítek, z.s. emailem na adresu:
......................................................................................................................................................

Datum:

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

............................................................................
Podpis zákonného zástupce

IČ: 22722025 Sadová 1526,
č. ú.: 234722030/0300 769 01 Holešov

