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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
Tábor se zaměřením na relaxaci, propojení hudby a přírody, vnímání zvuků, rytmu a přírodních
melodií hravou formou přímo v srdci hor. Máte rádi rytmus? Baví tě tancovat, poslouchat,
zpívat a radovat se, když zazní muzika? Pojď s námi zkusit vnímat hudbu všemi smysly a
naladit se na přírodu. Budeme se každodenně nořit do tónů, rytmů i melodií a společně
prožijeme krásu muziky. Pro děti od 6 ti do 13 let, kluky i holky ... sundram, drumbeny,
boomwhakery, kalimba, chrastítka, dřívka, a experimenty na vše, co vydává zvuk!
Tábor se bude konat v prostorách Motyčkovic kliky, Horská 165, Liberec - Kateřinky, 460 14,
vždy od 8 hodin do 16 hodin. Zajištěny jsou obědy pro děti, pitný režim, odborné lektorské
vedení a pojištění účastníků
Termín tábora:
19. 8. – 23. 8. 2019 - určený dětem od 6 do 13 let - kód pro platbu HUD
Cena tábora činí 2 500 Kč (v ceně je zahrnuto stravné, pitný režim, pojištění, lektorné,
materiál na přidruženou činnost a ceny pro děti)
Zajištěny jsou obědy pro děti, pitný režim, výtvarný a pracovní materiál, odborné lektorské
vedení a pojištění účastníků.
Co budou děti potřebovat?
Seznam věcí pošleme mailem nebo poštou do konce školního roku včetně dalších instrukcí.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte obratem (mailem: info@motyckovicklika.cz ) - počet míst je
omezen. Přihláška musí obsahovat vlastnoruční podpis rodiče. Proto vyplněnou přihlášku
naskenujte a pošlete mailem nebo poštou – Motyčkovic klika z.s., Školní 385/4, Liberec 5
460 01 (originál přihlášky můžete odevzdat osobně na informační schůzce, či v den nástupu na
tábor).
Platba tábora na číslo účtu: 2200748952/2010
Do zprávy pro příjemce při platbě zadejte jméno dítěte a kód pro přiřazení platby (např.
HUD Zpěvanka Činelková).
Další informace na 604 873 093, info@motyckovicklika.cz nebo www. motyckovicklika.cz
Těšíme se na spolupráci.
Motyčková Věra, šéfová

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019

Přihlašuji svého syna/dceru na příměstský tábor, který se bude konat
v termínu ………………………………………… v Motyčkovic klice a jejím přilehlém okolí.

Jméno a příjmení
Datum narození
Pojišťovna
Rodné číslo
Třída a škola
Mailová adresa
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 22.
7. 2019), 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. Taktéž souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítě podle podmínek GDPR
uvedených na webu Motyčkovic kliky.

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

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

