Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
Ing. BC. Vít Beran, ředitel školy
Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: škola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

TERMÍN:

Týden sportů kultury
a turistiky

Praha 2015

15. - 19.

ČÍSLO AKCE
/specifický
symbol/:

ČERVNA

201520

2015

MČ Praha Kunratice

VII. A
J. Mazůrek
M. Slancová

celková cena: 1000,- Kč – .
Cena zahrnuje: vstupné, dopravu, Případná změna ceny vyhrazena
2016970000 / 6000

, specifický symbol akce 201520, variabilní symbol žáka - viz žákovská knížka.
A co nás čeká ?
15.6. pondělí – Zážitkový den v zařízení TEPfaktor, které bylo inspirováno pevností Boyard
Souhlasím s účastí mého dítěte v soutěži TEPfaktor

podpis zákonného zástupce:

………………………………….

16.6. úterý – výlet do centra Prahy spojený s návštěvou kina
17.6. středa – celodenní výlet do Liberce s návštěvou liberecké ZOO
Souhlasím s volným pohybem během organizovaného rozchodu v městě Liberci a v tamní ZOO
podpis zákonného zástupce:

………………………………….

18.6. čtvrtek – sportovní den v Jump Parku Praha
Souhlasím s aktivní účastí mého dítěte v Jump Parku Praha (skákání na obří trampolíně)
podpis zákonného zástupce:

………………………………….

19.6. pátek – třídní piknik ve Stromovce
Platbu za akci, prosím, uhraďte bezhotovostně. Uvádějte vždy číslo akce - specifický symbol a variabilní symbol určený pro Vaše dítě..
Účastník námi organizovaných akcí musí mít vystaven Posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzený ošetřujícím lékařem má
platnost jeden rok.
Fakturační adresa: Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Předškolní 420/29, 148 00 Praha 4 Kunratice
Bankovní spojení: KB a.s. Praha Kunratice, č.ú.: 358912990277 / 0100
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MČ Praha Kunratice

Závazná přihláška na týden sportů třídy VII.A
konaném v Praze v termínu od 15. do 19. června 2015
Jméno a příjmení:
Narozen:
Bydliště:
Telefon na rodiče v době
konání akce:
Upozornění k aktuálnímu
zdravotnímu stavu dítěte:
Např.: na epilepsii, alergii,
zdravotní omezení, užívání
léků, … Pravidelně užívané léky:

Můj syn/ moje dera se zůčastní:
všech dní programu
všech dní kromě: ………………………………………………………………………..
Beru na vědomí informace o akci konané v Praze v termínu 15. – 19. 6. 2015 a souhlasím se závaznou účastí svého
dítěte na akci. Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se akce zúčastnit. Částku
1000,. uhradíme do 12.června 2015.
V …………………..… dne ……………….

……………………………………
podpis zákonných zástupců
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