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

PŘIHLÁŠKA - Letní městský tábor 2017
Přihlašuji své dítě na městský tábor v DDM Bučovice:
Cestománie 3.,4.,7. července (zakroužkujte požadované dny)
PO

ÚT

PÁ

140,- Kč

300,- Kč

140,- Kč

Cena za celý týden: 580 Kč.
Vhodné pro děti po ukončení 1. – 4. tř. ZŠ.

Skok do pohádky, 10. července – 14. července (zakroužkujte požadované dny)
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

Cena za celý týden: 860 Kč
Vhodné pro děti po ukončení 1. – 4. tř. ZŠ

140,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 140,- Kč 140,- Kč

KREATIVNÍ LÉTO, 10. července – 14. července (zakroužkujte požadované dny)
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

170,- Kč 170,- Kč 170,- Kč 170,- Kč 170,- Kč

Cena za celý týden: 850 Kč.
Vhodné pro dívky po ukončení 5. – 9. tř. ZŠ.
(prima – kvarta GYM.)

Příjmení, jméno……………………………………………………………třída……………….
Datum narození……………………………..………r.č………………………….……………..
Bydliště.……………………………………………………tel.rodičů……….…………...…….
Škola……………………………………… e-mail rodičů …………………………………….
Důležité sdělení o zdravotním stavu…………………………………………………………….
Plavec – neplavec (zakroužkujte);

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

Důležitá sdělení:
 Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve.
 Přihlášení na celý týden a platba HOTOVĚ na DDM do 16. června 2017 (jiný
způsob po dohodě)
 Přihlášení na jednotlivé dny až od 16. června 2017 (včetně platby)
 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.
 S přihlášením neváhejte, počet míst je omezen.
 Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte se zveřejňováním fotek dítěte.
Souhlasím s přihlášením dítěte na městský tábor DDM Bučovice 2017 a byl jsem seznámen
s podmínkami městského tábora DDM Bučovice.
datum a podpis rodičů ..…………………………..……..……………………………………..

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

PŘIHLÁŠKA - Letní městský tábor 2017
Přihlašuji své dítě na městský tábor v DDM Bučovice:
Utržené sluchátko 17. července – 21. července (zakroužkujte požadované dny)
(zakroužkujte požadované dny)
PO

ÚT

ČT

ST

PÁ

Cena za celý týden: 860 Kč.
Vhodné pro děti po ukončení 1. – 4. tř. ZŠ.

140,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 140,- Kč 140,- Kč

Mořeplavby Kryštofa Kolumba , 24. července – 28. července (zakroužkujte
požadované. dny)
PO

ÚT

140,- Kč 140,- Kč

ČT

ST
300 Kč

PÁ

Cena za celý týden: 860 Kč.
Vhodné pro děti po ukončení 1. – 4. tř. ZŠ.

140,- Kč 140,- Kč

Příjmení, jméno……………………………………………………………třída……………….
Datum narození……………………………..………r.č………………………….……………..
Bydliště.……………………………………………………tel.rodičů……….…………...…….
Škola……………………………………… e-mail rodičů …………………………………….
Důležité sdělení o zdravotním stavu…………………………………………………………….
Plavec – neplavec (zakroužkujte);

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

Důležitá sdělení:
 Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve.
 Přihlášení na celý týden a platba HOTOVĚ na DDM do 16. června 2017 (jiný
způsob po dohodě)
 Přihlášení na jednotlivé dny až od 16. června 2017 (včetně platby)
 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.
 S přihlášením neváhejte, počet míst je omezen.
 Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte se zveřejňováním fotek dítěte.
Souhlasím s přihlášením dítěte na městský tábor DDM Bučovice 2017 a byl jsem seznámen
s podmínkami městského tábora DDM Bučovice.
datum a podpis rodičů ..……………………………………....……..…………………………..

