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 se SVČ v termínu 24. 8. – 28. 8. 2020
Pondělí 24. 8. 2020 - Lukostřelba Druztová
Výlet vlakem do Třemošné, pěší procházka lesem do Druztové, návštěva lukostřeleckého oddílu, informace o lukostřelbě
s možností vyzkoušet si střelbu z luku, pěší cesta zpět do Třemošné se zastávkou v cukrárně ve Zruči, odjezd vlakem
z Třemošné, trasa 12 km ( nutno přihlédnout k fyzickým možnostem dítěte ).
Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 7,50 hodin, návrat k ZŠ v 17,00 hodin; max. 15 ( 25 ) dětí.
Kamila Hrubá, Ivana Filipová
S sebou vhodné sportovní oblečení, obuv dle počasí, jídlo a pití na celý den, drobné kapesné.
Poplatek (doprava; bez stravování) 200,- Kč.

Úterý 25. 8. 2020 – Koňáci
Návštěva rodinné farmy Moulisových v Milínově, seznámení s farmou, krmení zvířat, kreativní dílna, svezení na koních, čištění
poníka, obdržení výučního listu Mladého farmáře.
Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 8,00 hodin, ukončení v 16,00 hodin před ZŠ; max. 15 ( 25 ) dětí.
Stanislava Fialová, Monika Pašková
S sebou vhodné sportovní oblečení, svačinu, pití, drobné kapesné; teplý oběd zajištěn a je již v ceně.
Poplatek (vstupné; se stravováním) 350,- Kč.

Středa 26. 8. 2020 - Bowling Třemošná
Pěší procházka do Třemošné, hraní bowlingu, možnost zakoupení oběda v restauraci, odjezd vlakem zpět.
Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 8,00 hodin, návrat k ZŠ v 15,00 hodin; max. 15 ( 25 ) dětí.
Kamila Hrubá, Ivana Filipová
S sebou vhodné sportovní oblečení, obuv dle počasí, jídlo a pití na celý den, pokud si děti nenakoupí oběd v restauraci
(cca 120,-Kč).
Poplatek (vstupné, doprava; bez stravování) 200,- Kč.

Čtvrtek 27. 8. 2020 - Za medvědy do Berouna
Výlet vlakem do Berouna, návštěva Městské hory s medvědy známých z večerníčku, procházka městem a podél Berounky,
vlakem zpět .
Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 6,30 hodin, návrat v 17,00 hodin k ZŠ; max. 15 ( 20 ) dětí.
Monika Pašková, Leona Vozková
S sebou vhodné sportovní oblečení, obuv dle počasí, jídlo a pití na celý den, drobné kapesné.
Poplatek (vstupné, doprava, bez stravování) 150,- Kč.

Pátek 28. 8. 2020 - Jarovská naučná stezka
Pěší vycházka do okolí Jarova, Chotiné a Dobříče po naučné stezce, opékání špekáčků, trasa cca 10 km; doprava do Jarova a
zpět služebním autem školy.
Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 8,00, ukončení v 15,00 hodin před hlavním vchodem ZŠ; max. 15 ( 25 ) dětí.
Petr Hubka, Leona Vozková
S sebou vhodné sportovní oblečení, obuv dle počasí, jídlo a pití na celý den, drobné kapesné.
Poplatek (bez stravování) 100,- Kč.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přihlášku zašlete do pondělí 29. června 2020 nejlépe na e-mailovou adresu školy nebo odevzdejte do schránky
umístěné před školou
 přihlášky jsou závazné
 zájemci budou přijímáni podle pořadí přihlášení do naplnění maximálního počtu účastníků u konkrétní aktivity
 aktuální maximální počet dětí ve skupině je 15; pokud dojde k uvolnění epidemiologických opatření, bude
možné přijmout i více zájemců
 originál přihlášky nutno odevzdat v den konání akce
 poplatek se bude hradit také v den konání akce
 v případě malého zájmu nebo obsazení míst budete informováni
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Příměstský tábor se SVČ
24. 8. – 28. 8. 2020

Přihláška
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.

U vybrané aktivity v případě zájmu zakroužkujte ANO.
Přihlašuji svého syna / svoji dceru :
Pondělí 24. 8. 2020 – Lukostřelba Druztová

200,- Kč

ANO

NE

Úterý 25. 8. 2020 - Koňáci

350,- Kč

ANO

NE

Středa 26. 8. 2020 – Bowling Třemošná

200,- Kč

ANO

NE

Čtvrtek 27. 8 . 2020 - Za medvědy do Berouna

150,- Kč

ANO

NE

Pátek 28. 8. 2020 – Jarovská naučná stezka

100,- Kč

ANO

NE

Poplatek celkem: ……………………… Kč
Datum a podpis rodičů: ………………………………………………………………………………………………………………………
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): ……………………… 2020 Pořadí přijetí přihlášky: ………………………….

