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Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běh

KDY :
Po – St  2.7. až 4.7.2018

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – ZOO Hluboká nad Vltavou;
grafitový důlt otáiivý hledittý a voroplavba Českký Krumlov
(celodenní výlet s programem)
- tento den není v     ceně strava, pitný režim zajištěn  
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum program cena
Po 2.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Út 3.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
St 4.7. ZOO, graftový důl, otáčivé 

hlediště a voroplavba
1.980,- Kč

3 dny dle programu 3.140,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé  dítě 2.570,- Kč
(pouze při využit všech 3 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.710,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
St 4.7.2018  ZOO Hluboká nad Vltavou,

grafitový důl, Otáiiv  hledišttě a voroplavba
v Česk m Krumlově

iask  a mískto odjezdu:  St 4.7 v 7:20 hodin
před budovou Masarykovy ZŠ Plzeň, Jiráskovo nám. 10

iask a mískto návratu:  Čt 5.7. v cca 1:00 hodin tamtéž
(po domluvě lze rozvézt nebo zastavit po trase)

Zoologickou zahradu najdete v blízkost města Hluboká nad Vltavou, hned vedle
lovecké ho zámku Ohrada. V současné  době zde na přibližně 4,5 ha plochy nalezlo
svůj domov a prostor k životu okolo 300 druhů zvířat v té měř 3.000 exemplářích.
Před prohlídkou  grafitov ho dolu nás vybaví  speciálním oblečením včetně důlní
lampy. Do podzemí nás zaveze důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na šichtu. Na
vlastní kůži si vyzkoušíme, v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké  stroje při
práci využívali. Od průvodce se dozvíme, jakým způsobem těžba probíhala, jak se
graft zpracovával a co se z něho vyrábělo.
„Ztracený  svět“  na  Otáiiv m hledištt představuje  dobrodružnou  podívanou pro
všechny  věkové  i  váhové  kategorie.  Kdesi  v  hlubinách  amazonské ho pralesa  se
zastavil čas a vy ještě dnes můžete na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata
z dob dávné  prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o úžasných dobrodružstvích, ve
kterých se setkávají nejfantastčtější představy romanopisce s výsledky vědecké ho
bádání.
Zažijeme  nevšední  zážitek  –  večerní  vyhlídkovou  plavbu  na  vorech historickým
jádrem České ho Krumlova. Během 50 minut obeplujeme celé  historické  centrum
města ve stylu vorařů z dávných dob. Plavba je doplněna výkladem průvodce.

Tento výlet je bez stravy, s     sebou je tak nutné  vzít si dostatek jídla.  
Na všech zastávkách je možnost zakoupení občerstvení.

CENA :
- dítě 1.450,- Ki, dospělý 1.520,- Ki (včetně dopravy, pokladu a vstupů)
- dítě 1.330,- Ki, dospělý 1.380,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskkuteinýte co nejdřívet poiet mískt je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běh

KDY :
Po – Pá  9.7. až 13.7.2018

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin

PROGRAM :

Po – Draií doupýt herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – Draií doupýt herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Putování po Čechách (pobyt 1. den)
Čt – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
Pá – Putování po Čechách (pobyt 3. den)

- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“

- na tyto 3 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt

datum program cena
Po 9.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
Út 10.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
St 11.7. pobyt (1.den) -
Čt 12.7. pobyt (2. den) -
Pá 13.7. pobyt (3. den) 5.300,- Kč
5 dnů dle programu 6.460,- Kč

přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden včetně pobytu 5.520,- Kč
přihláška a platba do 31.5. - cena za pobyt 4.700,- Kč
v ceně pobytu i ubytování (s sebou pouze kapesné )
při přihlášení na 2. běh včetně pobytu je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro 2. běh/pobyt - do 4.6. 1.500, - Kč, po 4.6. 2.000,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA POBYTPOJEĎTE S NÁMI NA POBYT
St – Pá  11.7. až 13.7.2018  Putování po Čechách
iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS

UBYTOVÁNÍ :  1. noc – 2 až 4-lůžkové  pokoje s vlastním sociálním zařízením
2. noc – stylové  pokoje v hotelu Safari Lodge v areálu ZOO

STRAVA :  plná penze (začátek ve St 11.7. obědem, konec v Pá 13.7. večeří)

PROGRAM :
- prohlídka pohádkové ho hradu a zámku Star  Hrady u Libáně a nedaleké ho města
Jiiín
-  návštěva  tradiční  ruční  výroby  vánoiních  ozdob  a  skleněných  korálků  firmy
Rauts v Poniklé  a prodejny s kreatvní dílnou, kde si sami vyrobíme vánoční hvězdu
-  exkurze  v  provozovně  Pravých  hořických  trubiiek  v  Miletně,  kde  si  zkusíme
vlastnoručně stočit 10 ks trubiček
- prohlídka ZOO Dvůr Králov  a vyjížďka Africa Truckem do safari,
večeřet, spát a snídat budeme přímo v     Safari Park Resortu  
- návštěva Železniiního muzea výtopna Jaroměř
-  prohlídka  města  Kutná  Hora, Kostnice  v  Sedlci, chrámu  Sv.  Barbory, Muzea
kutnohorských  pověst,  duchů  a  straštidel; představení  „Stříbrná  horeika“  jako
večerní  netradiční  prohlídka  Vlašské ho  dvora,  mincovny  a Muzea  středověkých
mučicích nástrojů
Vše doplníme gastronomickými zážitky - každý den můžeme vybírat až ze 3 hlavních
jídel v různých restauracích.

CENA :
-  dítě  4.300,-  Ki,  dospělý 5.400,-  Ki  (včetně  ubytování,  stravy,  vstupů,
dopravy, programu, průvodce a pokladu pro dět)
- dítě 3.990,- Ki, dospělý 4.990,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 4.6. 1.500, - Kč, po 4.6. 2.000,- Kč

Rezervaci pobytu uskkuteinýte co nejdřívet poiet mískt je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běh
KDY :
Po – Pá  16.7. až 20.7.2018

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – Muzeum dopravy ve Straticích (výlet s brigádou)
Út – „Pokusk ske o pokusk“t herní den, logopedie (pokusy, hry, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Muzeumt Zámek a Muzeum hraiek Dobřít (návštěva s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
Čt – „Pokusk ske o pokusk“t herní den, logopedie (pokusy, hry, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – porcelánka Thun a Motýlí dům Diana Karlovy Vary
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 16.7. muzeum dopravy 660,- Kč
Út 17.7. pokusy, hry, logopedie 570,- Kč
St 18.7. muzeum hraček, muzeum a zámek 990,- Kč
Čt 19.7. pokusy, hry, logopedie 560,- Kč
Pá 20.7. porcelánka a motýlí dům 1.200,- Kč
5 dnů dle programu 3.980, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé  dítě 3.400,- Kč
(pouze při využit všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.670,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
St 18.7.2018  Muzeum, Zámek a Muzeum hraiek Dobříšt
iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS
(cca od 7:30 do 17:00 hodin)

Expozice  muzea prolíná několik oblast, které  jsou úzce svázány s  historií  města
Dobříše.  Rukavičkářská  expozice  představí  dobové  fotografe,  staré  dokumenty,
historické  rukavice  a  nejrůznější  artefakty,  které  s  výrobou  rukavic  souvisí.  Ve
výstavních prostorách jsou k vidění také  rukavičkářské  stroje. Ve vodohospodářské 
expozici  se návštěvníci  dozví  zajímavost o  vodovodech,  vodstvech a o všem, co
souvisí s vodou a jejím čištěním.
Na zámku nás čeká prohlídka zámecké  expozice, strašidelná podívaná inspirovaná
dobříšskými pověstmi a jedinečná sbírka hraček.

CENA :
- dítě 890,- Ki, dospělý 990,- Ki (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 690,- Ki, dospělý 790,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 20.7.2018  porcelánka Thun,
Motýlí dům Diana v Karlových Varech

iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS
(cca od 7:30 do 17:00 hodin)

Navštvíme  výrobní  závod  největštího  výrobce  iesk ho  porcelánu –  společnost
Thun 1794 – s místní „Porcelánovou školičkou“, kde si všichni mohou vlastnoručně
ozdobit svůj hrníček.
Lanovou dráhou se necháme pohodlně vyvé zt do Výletního areálu Diana. Součást
areálu  je  historická  výletní  restaurace,  kde  poobědváme,  dále  rozhledna
s panoramatckými výhledy na město Karlovy Vary a jeho okolí  a unikátní motýlí
dům s živými exotckými motýly z celé ho světa.

CENA :
- dítě 890,- Ki, dospělý 990,- Ki (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 690,- Ki, dospělý 790,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskkuteinýte co nejdřívet poiet mískt je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běh
KDY :
Po – Pá  23.7. až 27.7.2018

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – Farma Mouliskových v Milínový (výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
Út – Draií doupýt herní den, logopedie (hry, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – ZOO Plzeň (celodenní návštěva s programem)
Čt – Draií doupýt herní den, logopedie (hry, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Elektroskkanzen Čechův mlýn Šlovicet expozice požární ochrany Zbiroh
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum program cena
Po 23.7. Farma Moulisových 850,- Kč
Út 24.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
St 25.7. ZOO 690,- Kč
Čt 26.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
Pá 27.7. elektroskanzen, hasičská expozice 880,- Kč
5 dnů dle programu 3.580, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé  dítě 3.180,- Kč
(pouze při využit všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.290,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Po 23.7.2018  Farma Moulisových v Milínově
iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS
(cca od 8:00 do 15:00 hodin)

-  stlučete  si  máslo  v dřevěné  máselnici,  podojíte  atrapu  krávy,  dozvíte  se  něco
o obilí, domácích zvířatech (zejmé na o koních)
- ke svačině budou domácí vdolky a oběd ze surovin v bio kvalitě

CENA :
- dítě 850,- Ki, dospělý  850,- Ki (včetně dopravy, vstupů, svačiny a oběda)
- dítě 690,- Ki, dospělý  690,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 27.7.2018  Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích,
expozice požární ochrany ve Zbiroze

iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS
(cca od 7:30 do 16:00 hodin)

Elektroskanzen Čechův mlýn je technická památka velké ho historické ho významu
v původní stavbě mlýna a elektrárny na 77. říčním km Berounky. Samota v údolí je
obklopena dosud nezničenou přírodou pod osadou Šlovice. V roce 2009 byl objekt
prohlášen za kulturní památku ČR.
Expozice požární  ochrany nabízí  návštěvníkům možnost  nahlé dnout  do  historie
vzniku a vývoje dobrovolné  a profesionální požární ochrany. Jako jediné  muzeum
profesionálních hasičů v ČR nabízí k prohlé dnut na ploše té měř 4.500 m 2 kolem
120 ks požární techniky včetně výstroje od 18. stolet až po současnou moderní.
Technickou zajímavost je požárního robot určený k manipulaci s tlakovými lahvemi.

CENA :
- dítě 850,- Ki, dospělý 850,- Ki (včetně dopravy, vstupů, pokladu a oběda)
- dítě 690,- Ki, dospělý 690,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskkuteinýte co nejdřívet poiet mískt je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běh
KDY :
Po – Pá  30.7. až 3.8.2018

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – skportovný nauiná vycházka po okolí Plzný (výlet s programem)
- zábavná hřiště, v případě špatné ho počasí např. Depo 2015

Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – minigolf Plzeň (výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Park Mirakulum Milovice (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 30.7. vycházka 580,- Kč
Út 31.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
St 1.8. minigolf 600,- Kč
Čt 2.8. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Pá 3.8. Park Mirakulum 1.300,- Kč
5 dnů dle programu 3.640,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé  dítě 3.160,- Kč
(pouze při využit všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.270,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Pá 5.8.2018  Park Mirakulum v Milovicích
iask a mískto odjezdu a návratu upřeskníme před akcí prosktřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)

Zábavně – nauiný areál nabízí 10 hektarů originální zábavy a volno-časových aktvit
s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete zde lesní hřiště, kontaktní zoo, obří
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolé začky, vodní svět,
oázy s vodními hříčkami a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici,  která park
propojuje se sousedním Tankodromem.

CENA :
- dítě 790,- Ki, dospělý 790,- Ki (včetně dopravy, vstupů, pokladu a oběda)
- dítě 680,- Ki, dospělý 680,- Ki  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskkuteinýte co nejdřívet poiet mískt je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



Závazná přihláštka na letní příměstsk  tábory ANA 2018

Jmé no a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození  : ………………………...

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zatkrtnýte*
Po 2.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Út 3.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
St 4.7. ZOO Hluboká nad Vltavou; grafitový důl,

Otáiiv  hledišttě a voroplavba Český Krumlov
1.980,- Kč

3 dny dle programu 3.140,- Ki
akce přihláška do 31.5. na všechny 3 dny 2.710,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.570,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zatkrtnýte*
Po 9.7. Draií doupě, herní, logopedie 580,- Kč
Út 10.7. Draií doupě, herní, logopedie 580,- Kč
St 11.7. Putování po Čechách (1. den) -
Čt 12.7. Putování po Čechách (2. den) -
Pá 13.7. Putování po Čechách (3. den) 5.300,- Kč
5 dnů dle programu 6.460,- Ki
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 5.520,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všechny 3 dny pobytu 4.700,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zatkrtnýte*
Po 16.7. Muzeum dopravy Straštice 660,- Kč
Út 17.7. Pokus se o pokus, herní, logopedie 570,- Kč
St 18.7. Muzeum, Zámek a Muzeum hraiek Dobříšt 990,- Kč
Čt 19.7. Pokus se o pokus, herní, logopedie 560,- Kč
Pá 20.7. porcelánka Thun

a Motýlí dům Diana Karlovy Vary
1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.980,- Ki
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.670,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.400,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zatkrtnýte*
Po 23.7. Farma Moulisových Milínov 850,- Kč
Út 24.7. Draií doupě, herní, logopedie 580,- Kč
St 25.7. ZOO Plzeň 690,- Kč
Čt 26.7. Draií doupě, herní, logopedie 580,- Kč
Pá 27.7. Elektroskanzen Čechův mlýn Šlovice,

expozice požární ochrany Zbiroh
880,- Kč

5 dnů dle programu 3.580,- Ki
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.290,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.180,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zatkrtnýte*
Po 30.7. sportovně nauiná vycházka Plzeň 580,- Kč
Út 31.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
St 1.8. minigolf Plzeň 600,- Kč
Čt 2.8. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Pá 3.8. Park Mirakulum Milovice 1.300,- Kč
5 dnů dle programu 3.640, -Ki
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.270,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.160,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do St 20.6.2018, takté ž i platbu.
Zájemci o rodinné  výlety -  hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.

V Plzni dne  ……………………….   Podpis rodiiů :  ..…………………………………………………….

Platba příměstsk ho tábora
- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
- převodem na účet č. 234624537 / 0300 pod variabilním symbolem 200

s uvedením jmé na dítěte a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě

Přílohy přihláštky na příměstský tábor
-  prohlášení  o bezinfekčnost,  kopie  průkazu zdravotní  pojišťovny,  ZTP,  TP apod.,
informace  o zdravotním  stavu  dítěte,  případně  souhlas  s fotografováním  a  se
samostatným odcházením (viz dále)

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



(nutno odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstsk  tábory ANA 2018  (2.7. – 3.8.2018)

Jmé no a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození :  ………………………...

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

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

Prohlaštuji, 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 lé kař ani hygienik nenařídil tomuto dítět
zvýšený zdravotní dohled, lé kařský dozor při onemocnění nebo karanté nní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Diagnóza :*  žádná - ADHD - PAS - jiná  …………………………………………………………………….……………

Lé ky nutné  k podání v ANA :  …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Avioplantu v případě nevolnost v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V nalé havějších  případech  budeme  způsob  ošetření  konzultovat  po  telefonu  se
zákonným zástupcem a k dalšímu postupu postačí jeho ústní souhlas.

Souhlas s fotografováním
Souhlasím - nesouhlasím*
s fotografováním mé ho dítěte a případným uveřejněním fotografí na webových 
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnost.

Souhlas se samostatným odcházením
Souhlasím - nesouhlasím*,
aby mé  dítě samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstské ho tábora.

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonné ho zástupce :  .......................................................
*nehodící se škrtněte

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



Důležit  informace k     příměstským táborům na l to 2018  
 tábory jsou urieny pro vštechny dět od 5 let výšte
 nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
 preferujeme maximálně 5 dět na jednoho lektora
 vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné  specifcké 
potřeby dět (např. hyperaktvitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
 v odůvodněných  případech  (po  konzultaci  s psycholožkou)  si  vyhrazujeme
právo na povinn  přidělení asistenta k dítět, a to za symbolické  ceny
 využít můžete celý týden nebo jednotlivé  dny dle vašeho výběru
 v ceně tábora je zahrnuto pojišttění dět, oběd, svaiinka, pitný režim po celý
den, veštker  vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro dět na výletě
 náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka 
 střídáme tvoření (procvičení jemné  motoriky, trpělivost, rozvoj představivost)
s hraním  deskových  her (soustředění,  procvičování  pamět,  schopnost
porozumění, spolupráce)  a s výlety zaměřenými na pohyb, poznávání i získávání
informací, které  dět jistě uplatní i ve škole
 v rámci  herních dnů můžete  využít  služby renomovan  logopedky,  která  se
bude věnovat individuálně každ mu dítět - bližší informace podáme osobně
 specialitou  naštich  táborů  jsou  výlety    pro  účastníky  tábora  i  celé  rodiny;  
pohádkové  bytost všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

 PŘIHLÁŠKY podávejte nejpozdýji do St 20.6.2018
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů omezena)
 cenov  zvýhodnění při viasn m přihláštení a úhradě platby za tábor
 poskytujeme slevy  pro sourozence – viz  informace u každé ho běhu tábora
(slevy nelze vzájemně kombinovat)
 vyhrazujeme si právo na změnu programu podle poitu úiastníků

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem 400,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a mé ně 500,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.500,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.000,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a mé ně 2.200,-Kč/osobu

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



Termín zápisků pro tkolní rok 2018/2019 :

Út  11.9.2018  od 8:00 do 18:00 hodin
St  12.9.2018  od 13:00 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
aktvit. V té to brožuře byste měli najít všechny podstatné  informace.

Na zápisy se určitě dostavte. Poskytneme vám osobně kompletní informace
o činnost ANA, vyřídíme zde potřebné  formality (přihlášky, pokyny k platbě)
a probereme specifka, která případně s vašimi dětmi souvisejí. Navíc v den
zápisu stále můžete ovlivnit ias i den, kdy bude žádaný kroužek probíhat.
V době zápisu si  vaše dět mohou zahrát nějakou deskovou hru,  vybarvit
mandalu pro radost nebo si něco malého vyrobit.
Již nyní ski můžete předbýžný rezervovat mískto do sktávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME
na tkolní rok 2018/2019 :
Andělská cestčka
kurzy tvoření a semináře
víkendové  akce pro celé  rodiny

Na provozní náklady spojené s letními příměstskými tábory v roce 2017
přispělo poskytnutm  nanční dotace

mýskto Plzeň.

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz
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