
Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2022

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

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Pá 1.7. Dračí doupě / seminář, fyzika 680,- / 970,- Kč
1 den dle programu 970,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 4.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 810,- Kč
Čt 7.7. Dračí doupě / Sportovní den 680,- / 810,- Kč
Pá 8.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 810,- Kč
3 dny dle programu 2.430,- Kč
akce přihláška do 17.6. na všechny 3 dny 2.370,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.370,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 11.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 12.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
St 13.7. Farma Candy Tachov 1.190,- Kč
Čt 14.7. Move(F)it Plzeň 870,- Kč
Pá 15.7. Prison Island Praha,

Včelín Ořech
1.280,- Kč

5 dnů dle programu 4.880,- Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.590,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.360,- Kč

Přílohy přihlášky
-  prohlášení  o bezinfekčnos ,  kopie  průkazu zdravotní  pojišťovny, ZTP,  TP apod.,
informace  o  zdravotním  stavu  dítěte,  případně  souhlas  s fotografováním  a  se
samostatným odcházením (viz dále)
- další náležitos  vyplývající z aktuální epidemiologické situace a platných opatření

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

4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 18.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 19.7. Putování po Čechách (1. den) -
St 20.7. Putování po Čechách (2. den) -
Čt 21.7. Putování po Čechách (3. den) -
Pá 22.7. Putování po Čechách (4. den) 8.890,- Kč

5 dnů dle programu 9.690, -Kč
akce přihláška do 17.6. na pobyt 8.390,- Kč
akce sleva pro sourozence na pobyt – každé dítě 7.990,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 25.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 26.7. Dračí doupě / první pomoc 680,- / 690,- Kč
St 27.7. minigolf, ak vity 850,- Kč
Čt 28.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
Pá 29.7. Centra NP Falkenstein a Luzný,

Stezka korunami stromů Bavorský les
1.750,- Kč

5 dnů dle programu 4.830, -Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.530,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.320,- Kč

6.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 1.8. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 2.8. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
St 3.8. Farma Candy Tachov 1.190,- Kč
Čt 4.8. Dračí doupě / Move(F)it Plzeň 680,- / 870,- Kč
Pá 5.8. Dinosauria Museum Prague,

Expozice požární ochrany Zbiroh
1.500,- Kč

5 dnů dle programu 5.100, -Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.740,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.560,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do pátku 17.6., taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety -  hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonného zástupce :  .......................................................

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



Důležité informace
 tábory jsou určeny pro všechny dě  od 5 let výše
 nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
 preferujeme maximálně 5 dě  na jednoho lektora
 vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné specifické  

potřeby dě  (např. hyperak vitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
 v odůvodněných  případech  (po  konzultaci  s psycholožkou)  si  vyhrazujeme  

právo na povinné přidělení asistenta k dítě , a to za symbolické ceny
 využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
 v ceně tábora je zahrnuto pojištění dě , oběd, svačinka, pitný režim po celý 

den, veškeré vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro dě  na výletě
 střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivos , rozvoj představivos ) 

s hraním  deskových  her (soustředění,  procvičování  pamě ,  schopnos  
porozumění,  spolupráce)  a  s  výlety zaměřenými  na  pohyb,  poznávání  
i získávání informací, které dě  jistě uplatní i ve škole

 specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny
 cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor
 poskytujeme slevy pro sourozence – viz informace u každého běhu tábora 

(slevy nelze vzájemně kombinovat)
 s ohledem na aktuální situaci si vyhrazujeme právo na změnu ceny a dále na 

změnu  programu  podle  počtu  účastníků  a  platných  opatření;  v  případě  
zrušení nebo změny ze strany ANA vracíme celou částku

PLATBA
- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
- převodem na účet č. 2501423967/2010 pod variabilním symbolem 200

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem 700,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 900,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.800,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.500,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 3.000,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY   4.BĚH / POBYT  
 zrušení do 30.6. 2.500,-Kč/osobu
 zrušení po 30.6. 3.000,-Kč/osobu

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

(nutno odevzdat  při nástupu dítěte)

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ANA 2022  (1.7. – 5.8.)

Čestné prohlášení – potvrzení o bezinfekčnos

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 dítě
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Alergie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Léky nutné k podání v ANA :  …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Cocculine v případě nevolnos  v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V naléhavějších  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 mého  dítěte  a  případným uveřejněním fotografií  na  webových
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnos .

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

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

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


