
Dům dětí a mládeže Bučovice, Vyškovská 376, tel.: 517 383 353, 603 565 729 

PŘIHLÁŠKA - Letní příměstský tábor 2018 - vhodné pro: 1.-4.třídu ZŠ 

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor v DDM Bučovice: 

• Toulavé boty : 2. - 4.7.2018 Cena:    750,00 

• Zážitkománie:  9. - 13.7.2018 Cena: 1.190,00 

• Kreativní léto:  9. - 13.7.2018 Cena: 1.190,00 

• Letem světem: 16. - 20.7.2018 Cena: 1.190,00 

• Cirkus nápadů: 23. - 27.7.2018 Cena: 1.190,00 

Označte prosím, Vámi vybraný tábor.  

Příjmení, jméno……………………………………………………….............……škola, třída………………................................ 

Datum narození…………………………….............………r.č…………………………...................................…………….......... 

Bydliště.……………………………………….................................……………tel.rodičů……….…………...……..................... 

e-mail rodičů ...................……………………………………........................................................................................ 

Důležité sdělení o zdravotním stavu……………………………………………………………............................................... 

plavec – neplavec (zakroužkujte)           strava (zakroužkujte) normální – omezená ..………………...................... 

alergie ............................................................. jiná sdělení .......................................................................... 

Byl /a jsem seznámen/a  s podmínkami příměstského letního tábora  2018, souhlasím s nakládáním 

uvedených údajů a zveřejňování fotografií  a videa, jež budou sloužit pouze pro potřeby DDM 

Bučovice. 

datum a podpis rodičů ..…………………………..……..…………………………...............................…………...................... 

 

------------------------------------------zde odstřihněte  (informace pro Vaše potřeby)----------------------------------- 

Důležitá sdělení: 

➢ Přihláška je platná pouze po vyplnění všech údajů, data a podpisu alespoň jednoho rodiče! 
➢ Možno doručit osobně, poštou, vhozením do schránky DDM, emailem: 

ddm.bucovice@tiscali.cz 
➢ Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve. 
➢ Přihlášení pouze na celý týden, platba HOTOVĚ nebo na ÚČET 156 145 63 79/0800, variabilní 

symbol 201807na DDM do 15. června 2018 (jiný způsob po dohodě) 
➢ Dítě musí mít u sebe po celou dobu tábora kopii kartičky pojištěnce 
➢ Po dovršení deseti let věku dítěte je nutné mít vyřízenou kartu o prokázání věku dítěte 

z důvodu uplatnění slevy jízdného (neplatí pro „Kreativní léto“. Pokud kartičku nemáte, 
nahlaste tuto skutečnost vedoucímu a dítě je, bohužel, povinno doplatit rozdíl ceny jízdného. 

➢ Na výlety dávejte dítěti prosím, batůžek na záda, pláštěnku a svačinu, oběd a pitný režim 
zajištěn. 

➢ Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s nakládáním uvedených údajů a zveřejňování fotografií  
a videa, jež budou sloužit pouze pro potřeby DDM Bučovice. 
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