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Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2015 

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

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

St 1.7. Obří akvárium v Hradci Králové, přehrada 
Les Království, pevnostní město v Josefově, 

Třebechovické muzeum betlémů 

-  

Čt 2.7. vodní elektrárna Dlouhé stráně, papírna 
Velké Losiny, zemědělský skanzen v Rapotíně 

-  

Pá 3.7. NIRVANA SYSTEMS Přerov -  

3 dny dle programu 3.490,- Kč  

pobyt dítě 2.990,- Kč  

pobyt dospělý 3.100,- Kč  

2.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Út 7.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 8.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč  

Čt 9.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

Pá 10.7. ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 1.200,- Kč  

4 dny dle programu 2.910,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všechny 4 dnY 2.800,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.700,- Kč  

3.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 13.7. Koněpruské jeskyně, lomy Amerika 850,- Kč  

Út 14.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 15.7. farma Hedecko u Břežan 830,- Kč  

Čt 16.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

Pá 17.7. Statek Bernard v Královském Poříčí 1.200,- Kč  

5 dnů dle programu 3.940,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.600,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.780,- Kč  
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4.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 20.7. město Klatovy 680,- Kč  

Út 21.7. herní a tvořivý, přírodovědný, logopedie 530,- Kč  

St 22.7. Muzeum dopravy Strašice 690,- Kč  

Čt 23.7. herní a tvořivý, přírodovědný, logopedie 530,- Kč  

Pá 24.7. Statek Bernard v Královském Poříčí 1.200,- Kč  

5 dnů dle programu 3.630, -Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.470,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.450,- Kč  

5.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 27.7. mingolf Plzeň 550,- Kč  

Út 28.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 29.7. Muzeum Karla Zemana Praha 820,- Kč  

Čt 30.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

Pá 31.7 Zážitkový park Zeměráj Kovářov 900,- Kč  

5 dnů dle programu 3.330,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.180,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.200,- Kč  

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Pá 19.6.2015, 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 2015  (1.7. – 31.7.2015) 

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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Důležité informace k příměstským táborům na léto 2015 
 
� tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše 

� zúčastnit se mohou všechny děti 

� nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte) 

� preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora 

� vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné specifické 

potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.) 

� využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru 

� v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačinka, pitný režim po celý 
den, veškeré vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro děti na výletě 

� náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka ☺ 

� střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti) 

s hraním deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti 

porozumění, spolupráce) a s výlety, které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i 

získávání informací, které jistě uplatní i ve škole 

� v rámci herních dnů můžete využít služby zkušené logopedky, která se bude 
věnovat individuálně každému dítěti, bližší informace podáme osobně 

� specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny; 

pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem 

� PŘIHLÁŠKY odevzdávejte v období do 19.6.2015 
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů omezena) 

� cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor 

� poskytujeme slevy pro sourozence – viz informace u každého běhu tábora 

(slevy nelze vzájemně kombinovat) 

� vyhrazujeme si právo na změnu programu podle počtu účastníků 
 

STORNO POPLATKY VÝLETY 

� zrušení do 14 dní předem  300,-Kč/osobu 

� zrušení 7 dní předem a méně  400,-Kč/osobu 

STORNO POPLATKY TÁBOR 

� zrušení do 14 dní předem  1.300,-Kč/osobu 

� zrušení do 7 dní předem  1.800,-Kč/osobu 

� zrušení 3 dny předem a méně  2.000,-Kč/osobu 


