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Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2014 

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození  : ………………………... 

Adresa bydliště :  ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

Kontakt na rodiče – telefon  : ……………………….… ,  e-mail  : …………………………………………………… 

1.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 30.6. ZOO Plzeň 530,- Kč  

Út 1.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 2.7. Farma Moulisových Milínov 660,- Kč  

Čt 3.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,-Kč  

Pá 4.7. Motýlí dům, rezervace SOOS, hrad Vildštějn 860,-Kč  

4 dny dle programu 3.110,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.870,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.000,- Kč  

2.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 7.7. svíčkárna RODAS Plzeň 580,- Kč  

Út 8.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

St 9.7. Fantasy golf Plasy 610,- Kč  

Čt 10.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

Pá 11.7. Stezka v korunách stromů v NP Bavorský les 850,- Kč  

5 dnů dle programu 3.100,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.850,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.900,- Kč  

3.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 14.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč  

Út 15.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 16.7. plzeňský pivovar a Pivovarské muzeum 550,- Kč  

Čt 17.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

Pá 18.7. ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 830,- Kč  

5 dnů dle programu 3.190,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.990,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.050,- Kč  
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4.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 21.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

Út 22.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

St 23.7. Farma Moulisových Milínov (pečení chleba) 760,- Kč  

Čt 24.7. letiště Hosín u Českých Budějovic 880,- Kč  

Pá 25.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

5 dnů dle programu 3.230, -Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.120,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.100,- Kč  

5.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 28.7. Fantasy golf Plasy 610,- Kč  

Út 29.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

St 30.7. Muzeum loutek Plzeň 500,- Kč  

Čt 31.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

Pá 1.8. lanovka a observatoř Kleť, 
Otáčivé hlediště Český Krumlov 

950,- Kč  

5 dnů dle programu 3.120,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.800,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.830,- Kč  

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Pá 20.6.2014, taktéž i platbu. 

Zájemci o rodinné výlety se přihlaste osobně nebo e-mailem. Děkujeme. 
 

V Plzni dne  ……………………….   Podpis rodičů :  ..……………………………………………………. 

 
Platba příměstského tábora 

- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo) 
- převodem na účet č. 234624537 / 0300 pod VS 200 s uvedením jména dítěte 
a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě 

 
Přílohy přihlášky na příměstský tábor 

- prohlášení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny, případně souhlas 
s fotografováním a se samostatným odcházením (viz dále) 

Těšíme se na vás. 
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(odevzdat při nástupu dítěte na tábor) 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Letní příměstské tábory ANA 2014  (30.6. – 1.8.2014) 

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození :  ………………………... 

Adresa bydliště :  ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

Kontakt na rodiče – telefon :  ……………………….… ,  e-mail :  …………………………………………………… 

Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo. Současně mi není známo, že by výše jmenovaný/á 
v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které 
onemocněly infekční chorobou. Zmíněné dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, 
průjem, zvýšená teplota atp.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil tomuto dítěti 
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé. 

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

Souhlas s fotografováním 

Souhlasím - nesouhlasím* 
s fotografováním mého dítěte …………………………………………………………………………………. 
a případným uveřejněním fotografií na webových a Facebook stránkách ANA v rámci 
propagace její činnosti. 

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

*nehodící se škrtněte 

Souhlas se samostatným odcházením 

Souhlasím - nesouhlasím*, 
aby mé dítě ……………………………………………………………………………………………………………… 
samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora. 

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

*nehodící se škrtněte 
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Termín zápisů pro školní rok 2014/2015 : 
Po a Út 8. - 9.9.2014 od 8:00 do 18:00 hodin 
 
Nabídku herních klubů, zájmových a pohybových kroužků včas zveřejníme na 
stránkách www.akademie-nadani.cz v sekci „Naše činnost“. 

K dispozici ke stažení bude také brožura se souhrnem všech nabízených 
aktivit. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné informace. 
 
 
 
 

! POZOR ! 
 

Od 1.7.2013 nás 
najdete v Plzni na 
Jiráskově nám. 31 
(nedaleko kostela). 
 

PŘIPRAVUJEME na školní rok 2014/2015 : 

Šachový kroužek 
kroužek Paličkování 
kroužek Flétnička 
kroužek Malování 
Břišní tance pro děti i dospělé 
 

Hlídání dětí 

Nedostali jste se do školky? Potřebujete hlídat pravidelně či nárazově, celý 
den nebo jen na pár hodin? Pro vaše děti nabízíme možnost hlídání v ANA. 

-    od září 2014 Po -Pá od 7:00 do 15:00 hod (po domluvě i jiné časy) 
- pro děti je připraven pestrý program (procvičování logopedie, 
grafomotoriky, malování, vycházky, výlety i kultura) 

V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace. 


