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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZOO tábor 2018
Motyčkovic klika z.s. pořádá V. Ročník příměstských táborů pro děti od 6ti let do 12 let v
areálu ZOO Liberec a přilehlém okolí. Jedná se o tábor příměstský, bez přespávání avšak plný
her, kvízů, zajímavostí spojených se zvířaty v ZOO.
Tábor je vždy na celých 8 hodin, které děti stráví zajímavým a netradičním způsobem.
Začínáme v 8:00 a končíme v 16:00. Další podrobnosti na schůzce rodičů, o které budete
informováni mailem. Program se odehrává převážně v ZOO v Liberci a děti se mohou jejich
prostřednictvím dozvědět a zažít to, co by jinde zažít nemohli. Letos jsme také rozdělili
termíny táborů i podle věku, termíny pro děti 6-9 let a termíny pro děti 10-12 let. Kvůli
náročnosti programu a možným aktivitám a spoluprací se ZOO Liberec. Je na posouzení
rodičů, zda přihlásí své děti ve věku 9-10 let, na jeden či druhý typ tábora (posouzení zralosti
a schopností dítěte).
Cena tábora činí 2 500Kč (v ceně jsou zahrnuty návštěvy ZOO, stravné, pitný režim,
pojištění, lektorné, přednášky a programy v ZOO, materiál na přidruženou činnost a ceny pro
děti).
Co budou děti potřebovat?
Pohodlné oblečení (na kterém moc nezáleží, když se při návštěvách ZOO zašpiní), jízdenky na
MHD (počet bude upřesněn na schůzce rodičů, nebo informačním mailem)
Pohodlný malý batoh, svačinu a lahev s pitím, blok a psací potřeby, pláštěnku a dobrou náladu.
Kapesné je na vůli rodičů a pořadatel tábora za něj neručí. Mobilní telefony jsou možné pro
tábory pro děti 10-12 let (bude upřesněno na schůzce rodičů, nebo informačním mailem)
Vyplněnou přihlášku odevzdejte obratem (mailem: info@motyckovicklika.cz ) - počet míst je
omezen na 20 dětí na jeden tábor (v případě opravdu velkého zájmu o tábor, mohou být počty
dětí navýšeny). Přihláška musí obsahovat vlastnoruční podpis rodiče. Proto přihlášku
naskenujte a pošlete mailem nebo poštou – Motyčkovic klika z.s., nám. Pod Branou 455/8,
Liberec 4, 460 01 (originál přihlášky můžete odevzdat na informační schůzce, osobně na
uvedené adrese či v den nástupu na tábor).
Platba tábora na číslo účtu: 2200748952/2010
Do zprávy pro příjemce při platbě zadejte jméno dítěte společně s kódem tábora.
(např.: ZOO1 Petra Vacková)
Další informace: 604 873 093
info@motyckovicklika.cz nebo www. motyckovicklika.cz
Těšíme se na spolupráci.
Motyčková Věra, předsedkyně sdružení

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ ZOO TÁBOR 2017

Přihlašuji svého syna/dceru na příměstský tábor, který se bude konat
v termínu ZOO________________________________v ZOO v Liberci.
Jméno a
příjmení
Datum narození
Třída a škola

Velikost trička

Mailová adresa

Pojišťovna

Bydliště
Léky a alergie
Jiná omezení
SOS telefon

Storno podmínky:
Odevzdáním vyplněné přihlášky je dítě přihlášeno závazně. Pokud z jakéhokoli důvodu dítě
odhlásím do konce května, bude mi platba vrácena v celé výši. Odhlásím – li dítě v průběhu
června, bude mi vrácena částka o 50% nižší. Tento storno poplatek je spojen s přípravou a
nákupem materiálu na tábor. V případě, že dítě odhlásím v době, kdy již tábory začaly (od 16.
7. 2018), bude mi navrácena pouze částka za nevyčerpané stravné. Jestliže se dítě tábora
nezúčastní vůbec, bez jakékoli omluvy, platba mi nebude navrácena.
Výjimku tvoří pouze závažná onemocnění doložené potvrzením od lékaře.

Podpisem rodič souhlasí se storno podmínkami a prohlašuje, že jím vyplněné údaje jsou
správné.

Datum........................................

Podpis rodičů …............................................

