ZUŠ Němčice nad Hanou ve spolupráci s Klubem přátel ZUŠ
XXV. letní hudební tábor
Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXV. letní hudební tábor, který se uskuteční
v Rekreačním středisku Račí údolí. Vedoucími a současně i lektory budou učitelé školy.
Adresa: Račí údolí, s. r. o., Uhelná 126, 790 70 Uhelná
Mobil: (+420) 777 946 373 Martina Řehová (Rabenseifnerová)
E-mail: info@raciudoli.cz, www.raciudoli.cz

Závazná přihláška
Přihlašujeme své dítě na XXV. letní hudební tábor, který se koná ve dnech 14.08.2020 do 22.08.2020.
Místo konání: Rekreační středisko Račí údolí, Račí údolí, s. r. o., Uhelná 126, 790 70 Uhelná

Cena: 3.800,- Kč (podmínkou je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70,- Kč)
Cena účastnického příspěvku 3.800,- Kč
(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70,- Kč)
Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2020.
Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2020 bankovním převodem, nebo v hotovosti v kanceláři
školy (po telefonické dohodě).
Účastnický příspěvek
3.800,- Kč na účet číslo
1502987399/0800
Členský příspěvek KP ZUŠ 70,- Kč na účet číslo
1502566359/0800
(do poznámek při platbě uveďte jméno dítěte!)
Kontaktní osoby:
Hlavní vedoucí: p. uč. Richard Prokop – tel. 776 854 201
Termín pobytu: 14.08.–22.08.2020
Termín odjezdu: v pátek v 9:00 autobusem od ZUŠ Němčice n. H.
Před odjezdem odevzdáte: posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře, prohlášení rodičů
o bezinfekčnosti staré maximálně 1 den (formuláře je možné si stáhnout z webových stránek školy),
kartu zdravotní pojišťovny (může být i okopírovaná), léky s rozpisem užívání, cestovní pas!(bez
platného pasu nemůže nikdo jet).
Rodiče jsou povinni uvést v Prohlášení (popřípadě ústně sdělit) skutečnosti, které považují za důležité
pro pobyt dítěte mimo domov.
Příjezd: sobota 22.08.2020 v cca 13-14:00 h.
Ubytování, stravování a pitný režim je zajištěn.
14.08. začínáme obědem a 22.08. končíme snídaní.
Výbava účastníka tábora:
Boty: pevné – na turistiku, botasky – tenisky, přezůvky.
Oblečení: bílé tričko (vhodné pro pomalování), tepláková souprava, pyžamo, trička, kraťasy, ponožky,
teplejší košile nebo mikina s dlouhým rukávem, teplý svetr, spodní prádlo, plavky, kšiltovka, pláštěnka,
šátek na hry, ručník, toaletní a hygienické potřeby.
Ostatní potřeby: propiska, tužka, baterka, batůžek na výlet
spací pytel (spacák), láhev na vodu, cestovní pas!

Jméno a příjmení:
.....................................................................................................................................................................
.
datum narození: .................................................. rodné číslo: …….……………………………………………………..
Dítě navštěvuje v ZUŠ Němčice n. H. tyto obory:
Obor (nástroj):

třídní učitel:

......................................................

.......................................................................................

......................................................

.......................................................................................

Bydliště:
............................................................................ PSČ: ................................. tel.: .......................................
ulice: .............................................................….. číslo: ……….…… e-mail: ………………………..….……………………

Zdravotní pojišťovna ...................................................................................................................................
Přihlášku podáváme s vědomím, že do hromadných zotavovacích zařízení mohou být zařazeny pouze
děti zdravé a nevyžadující zvláštní péči a potvrzujeme, že naše dítě může být umístěno na Vašem
táboře.
V ……………………………………………………………..……………. dne: ...............................................................

Kapesné dle uvážení rodičů, minimálně 500,- Kč.
Nezapomeňte hudební nástroj a zpěvníky!

Kapacita tábora je omezena!
……………..................................................................

Ladislav Gazdag, ředitel školy

podpisy rodičů

