Vesnický tábor v KVAKu
Milé děti a rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout denní program pro
děti v době prázdnin.
Program: výtvarné a rukodělné činnosti, keramika, hry, vycházky,
četba….
V době: od 7 do 15 hodin
Možnosti pobytu:
A – dopolední: od 7 do 12 hodin s obědem do 13 hodin
B – celodenní: od 7 do 15 hodin
C – odpolední: od 13 do 15 hodin
Rámcový program:
7 – 8 příchod dětí hry.
8 – 9 výtvarné a rukodělné činnosti
9 – 10 kolektivní hry
10 – 10,30 svačina
10,30 – 12 vycházka
12 –13 oběd a četba po obědě
13 – 15 keramika, hry
Možnosti:
Svačina s sebou nebo možnost objednat si svačinu za : 22,- Kč
oběd: 33,- Kč nebo mohou jít děti před obědem domů.
pobyt:
A - dopolední 60,- Kč
B –celodenní 80,- Kč
C - odpolední 40,- Kč

. Termíny tábora:
7.7. - 10.7.2015
13.7.– 17.7.2015
27.7. – 31.7.2015
3.8. – 7.8.2015
Můžete se individuálně přihlásit i na jednotlivé dny.
Kapacita tábora : 10 dětí

Přihlášky nebo i dotazy posílejte na info@kvak.info nebo se osobně
můžete přihlásit v ateliéru KVAKu, Koněšín 24, případně další informace
dostanete na telefonu: 724 781 800.

V Koněšíně 25.6.2015

Mgr.Marcela Trumpešová

Přihláška na vesnický tábor v KVAKu:
Termín: …………………………………………………………………
Jednotlivé dny – data:………………………………………………….
Jméno příjmení………………………………………………………….
Věk:……………………..
Adresa……………………………………………………………………
Kontaktní osoba ………………………………………………………..
telefon:……………………………………………..
Vybrané zakroužkujete
Typ programu : A

B

Svačina:

ano ne

Oběd :

ano ne

C

Jiná důležitá sdělení ( např. alergie, léky apod.)
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Datum:

. Podpis zákonného zástupce

Prohlášení zákonného zástupce dítěte

Prohlašuji, že dítě…………………………………….., narozené …..……………………,
bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani
mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.

V ………………………………...dne*………..

………………………………..
podpis zákonného zástupce

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před zahájením programu

