ZŠMŠ Hvožďany – příměstský tábor II
Závazná přihláška 2020
Údaje o dítěti:
Jméno: ............................................... Příjmení: ....................................................
Bydliště: .................................................................................................................
Datum narození: .................................... Zdravotní pojišťovna: ………………………….
Údaje o zákonném zástupci dítěte:
Matka:

Jméno: ................................................Příjmení: ....................................................
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………
Otec:

Jméno: ................................................Příjmení: ....................................................
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………..
Telefon matka: ......................................Telefon otec: ...........................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
Poznámka (zdravotní omezení dítěte, speciální dieta, jiné):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Termín:

Tábor:

20. - 24. 7.

Sportovní tábor

Dotovaná cena:

přihlašuji

550,- Kč

Ano / Ne

CESTA ZA POKLADEM, vedoucí: Sára Juračková, Pavel Merhaut
(cyklistika, turistika, lukostřelba, plavání, paintball, bugina, lanové aktivity, míčové
hry, soutěže, pobyt a orientace v přírodě, práce s digitální technikou)

27. – 31. 7.

Tvořivý tábor - keramika

750,- Kč

Ano / Ne

PŘÍRODA KOLEM NÁS, vedoucí: Markéta Vaňačová, Lucie Šulcová
(keramická dílna, výtvarné a rukodělné techniky, práce s digitální technikou, výlet
do ZOO Plzeň)

3. - 7. 8.

Tvořivý tábor - divadelní

500,- Kč

Ano / Ne

SUPERHRDINOVÉ, vedoucí: Josef Pekárek, Lucie Šulcová
(divadelní, výtvarné a hudební dílny, výlet na březnický nebo blatenský zámek,
divadelní vystoupení pro veřejnost, práce s digitální technikou )

Denně: 7.00 – 16.00, 2x svačina + oběd + celodenní pitný režim!!

Několik zásadních informací
Stravování pro příměstské tábory bude zajišťovat naše školní jídelna. Jídelníček bude navržen
tak, aby vyhovoval věkovému složení dětí. Budou vybírána nejoblíbenější jídla dle názorů dětí,
které se zúčastnily příměstských táborů v předešlých letech.
Informace o platbě:
Úhradu celé částky provádějte bezhotovostně na účet Základní školy a Mateřské školy
Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace, č. ú.: 51-8086570237/0100, Komerční
banka, a.s., variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla dítěte. Do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení a jméno dítěte. Částku je nutné uhradit nejpozději do 15. července 2020 tak,
aby byla nejdéle tento den připsána na účtu školy. Připsáním platby na účet školy je dítě
definitivně přihlášeno. V případě nemoci dítěte je podmínkou pro vrácení peněz potvrzení
od lékaře.
Operační program Zaměstnanost stanovuje poměrně přísná pravidla pro poskytování dotací.
V případě příměstských táborů se jedná především o následující podmínku:
 Pro nárok na dotovanou cenu tábora musí rodiče přihlášeného dítěte splnit jedno z
následujících kritérií: jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost nebo v
případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají a jsou zapojeni v procesu
vzdělávání či rekvalifikace. Po přijetí přihlášky budou rodiče požádáni o doklady,
kterými uvedenou skutečnost doloží.
Podrobné informace o programu jednotlivých turnusů budou přihlášeným předány nejpozději
7 dní před začátkem příměstského tábora.
Bližší informace najdete na stránkách školy www.zsmshvozdany.cz - záložka Příměstské tábory
nebo na tel.: 607 789 459. Dotazy zasílejte na email: reditelka@zsmshvozdany.cz.

V případě podání většího množství přihlášek a překročení kapacity jednotlivých
turnusů příměstského tábora, rozhoduje o přijetí dítěte čas podání přihlášky.
Krásné léto a hlavně pevné zdraví vám i vašim dětem za všechny organizátory
přeje
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy
Ve Hvožďanech dne 24. 4. 2020

Seznámil/a jsem se se všemi podstatnými informacemi k příměstským
táborům a závazně přihlašuji své dítě na tábor dle vyplněné přihlášky
na 1. straně.
Ve …………………………………………………….. dne ……………………………………
................………………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte

