Taneční škola

Adresa:
Taneční soustředění TŠ Dance4Life

ZŠ a MŠ Úvalno u Krnova
Úvalno 19
793 91
Termín:

11. 07. – 13. 07. 2018 ( 3 dny ), pro děti od 4 do 7 let (roč.2011-2014)
Cena:

1750,-

Program:
Výuka tanečních stylů disco dance, modern dance, baletní průprava, soutěže, hry, zábava
PEDAGOGICKÝ DOZOR A KVALITNÍ LEKTOŘI!!!!

Ubytování:
V budově, s sebou spacák, karimatku nebo nafukovačku a polštářek (kdo nemá, možno ve škole zapůjčit i spacáky i
žíněnky)

PO DOMLUVĚ MOŽNO BEZ SPANÍ (dovézt dítě vždy ráno a večer si pro něho přijet)
Doprava:
VLASTNÍ

- příjezd ve středu 11.7. mezi 9:00 – 10:00
- odjezd v pátek 13.7. v 17:00

Strava:
pitný režim, strava 5x denně
Upozornění:
závaznou přihlášku odevzdejte na recepci TŠ, pro 3 denní soustředění není nutné mít lékařské potvrzení

20. 06. 2018 a přihlášky do 31.5.2018

Zaplaceno do:
- platba je možná v hotovosti na recepci v Olymp Innu

- na účet 277951351/0300, variabilní symbol - rodné číslo
- do poznámky uveďte Letní soustředění

Při odjezdu děti odevzdají kartičku pojištěnce a rodiče podepíší na přihlášce
prohlášení o zdravotním stavu dítěte

CO VZÍT S SEBOU:
- kufr nebo batoh opatřený štítkem
- malý batůžek na výlet
- baterku, pláštěnku
- hygienické potřeby (mýdlo v pouzdře, zubní pastu + kartáček, hřeben, šampon, 5 kolíčku na prádlo)
- 2 ručníky, balíček papírových kapesníčků
- pyžamo, spodní prádlo
- tepláková souprava na sport
- mikiny, letní bundu
- kraťasy, trička
- igelitový sáček na špinavé prádlo
- čepice (šiltovka), šátek (pro trénování venku)
- sportovní obuv na trénování venku
- přezůvky
- tréninkové oblečení a obuv – čistou obuv do tělocvičny, více kusů triček a ponožek
- brýle proti slunci, krém na opalování, toaletní papír, šicí potřeby, dopisní papír, poznámkový blok,
psací potřeby, drobné společenské hry, karty, láhev s uzávěrem
NEZAPOMEŇTE:
- prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu (nesmí být starší 1 den) a kartičku pojištěnce
Bez těchto věcí dítě do tábora nemůže nenastoupit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písemné prohlášení rodičů
Jméno dítěte: ………………………………………………Narozen (a): ……………………………………….
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě z něhož nastupuje do tábora není infekční choroba a okresní hygienik ani
ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled.
Jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly. Kdyby z nepravdivých údajů toho prohlášení vzniklo zdravotní
ohrožení táborového kolektivu.

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu dítěte v táboře: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Zvláštní sdělení rodičů vedení tábora:
Dávkování léků: ………………………………………………………………………………………………….
U svého dítěte upozorňuji: ……………………………………………………………………………………….
Datum + podpis rodičů:

