Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801, Mobil: 722 104 553
e-mail: sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Příměstský tábor 27. 8. – 31. 8. 2018 – informace a přihláška
Nemáte program na konec letních prázdnin pro Vaše dítě? Chce Vaše dítě prožít zajímavě poslední dny
prázdnin s kamarády? Chce se dozvědět a naučit něco nového? Právě Vám nabízíme program
příměstského tábora. Od pondělí 27. 8. do pátku 31. 8. 2018 jsme připravili zajímavý program. Přihlášky
odevzdejte a poplatek uhraďte nejpozději do středy 20. 6. 2018 v sekretariátu školy. Přihláška se stane
závaznou po jejím uhrazení. Zájemci budou přijímáni podle pořadí zaplacení do naplnění maximálního
počtu účastníků u konkrétní aktivity. Přihlášky jsou závazné, vrácení poplatku bude možné jen ze
závažných důvodů (např. nemoc, úraz). V případě zájmu zatrhněte variantu ANO u konkrétní činnosti.
Pokud bude malý zájem, budete informováni o zrušení konkrétní aktivity, příp. o náhradním programu.
V případě obsazení míst budete také informováni. Sraz dětí bude v 8,00 (pokud není uvedeno jinak) před
hlavním vchodem ZŠ. Stravování je vlastní (pokud není uvedeno jinak) – jídlo a pití na celý program
s sebou, příp. vhodné kapesné.

Jméno a příjmení dítěte, škola a třída: ….…………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………
Tel.kontakt a e-mail na zákonného zástupce :………………………………………………………………………………………….
Důležité informace (zdrav. potíže atd.):……………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odcházet samostatně / bude vyzvednuto rodičem ve stanovený čas (nehodící se variantu
škrtněte).
Dávám svůj souhlas Středisku volného času při Masarykově základní škole Horní Bříza k tomu, aby zpracovávalo a evidovalo osobní údaje a osobní citlivé
údaje mého dítěte a kontakty (e-mail) na zákonného zástupce uvedené v této přihlášce ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace SVČ podle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních
materiálech SVČ, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem SVČ. Souhlas se zpracováním a evidováním osobních
údajů poskytuji na období 10 let a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. V případě fotografií, video a
audiozáznamů pro potřeby kroniky a archivu školy na dobu neurčitou. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke
GDPR.

Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): …………………………… 2018
Pondělí 27. 8. 2018
1. Bolevecké rybníky, Kolomazná pec – pěší vycházka v okolí Boleveckých rybníků, sraz před ZŠ v 8,00
hodin, návrat k ZŠ v 15 hodin; max. 20 dětí
Monika Pašková, Stanislava Fialová
Poplatek (doprava vlakem; bez stravování) 100,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
2. Plasy a Fantasy Golf – návštěva areálu Fantasy Golf a ZOO v Plasích (minigolf, minizoo) a vycházka podél
řeky Střely, sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat do 15,00 hodin k ZŠ; max. 25 dětí
Helena Tobiášová, Ilona Pěnkavová
Poplatek (vstupné, doprava vlakem; bez stravování) 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Úterý 28. 8. 2018
Centrum Caolinum – výlet autobusem do Centra v Nevřeni – prohlídka muzea, příp. podzemí; sraz před ZŠ
v 8,00 hodin, návrat do 15,00 hodin k ZŠ; max. 20 dětí
Monika Pašková, Stanislava Fialová
Poplatek (doprava, vstupné; bez stravování) 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Středa 29. 8. 2018
1. Lužná u Rakovníka, Krakovec – autobusový výlet do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka (historická kolejová
vozidla) a na hrad Krakovec (známý např. z filmu Ať žijí duchové!); sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat do
16,00 hodin k ZŠ; max. 25 dětí
Růžena Kaprová, Irena Jánová
Poplatek (doprava, vstupné; bez stravování) 280,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
2. Třemošná – Bowling – pěší výlet do Třemošné a zpět spojený s bowlingovým turnajem mezi kamarády;
sraz před ZŠ v 8,00 hodin, návrat do 16,00 hodin k ZŠ; max. 20 dětí; s sebou sportovní oblečení a obuv,
vlastní stravu a pití na celý den
Ivana Filipová, Kamila Hrubá
Poplatek (zahrnuje poplatek za bowling) 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Čtvrtek 30. 8. 2018
Environmentální centrum v Krsech – autobusový výlet do Environmentálního centra v Krsech (prohlídka
centra, program pro děti „Putování s kapkou vody“, vycházka do okolí); sraz před ZŠ v 7,45, návrat do
15,00 hodin k ZŠ; max. 25 dětí
Růžena Kaprová, Irena Jánová
Poplatek (doprava, vstupné; včetně oběda) 300,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Pátek 31. 8. 2018
1. Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích – návštěva centra v areálu plaského kláštera a vycházka
do okolí Plas s pozorováním rostlin a živočichů; sraz před ZŠ v 8,00, návrat k ZŠ v 15,00 hodin; max. 25 dětí;
s sebou oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, příp. kapesné
Soňa Trnková, Aleš Brandtlík
Poplatek (vstupné, doprava vlakem; bez stravování) 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
2. West Park Plzeň – návštěva „živého muzea amerického západu“ v Plzni; sraz v 7:40 před ZŠ; návrat do
15,30 hodin k ZŠ; max. 20 dětí
Ivana Filipová, Alena Belanová Šmídlová
Poplatek (vstupné, doprava; bez stravování) 200,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

