Aktívne leto 2019
Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku pripravujeme pre Vaše deti program na letné prázdniny. Jednou z ponúk je
pobytový tábor vo Vysokých Tatrách v hoteli AUTIS v Starom Smokovci. Tábor je určený pre deti
ktoré majú radi prírodu, šport a aktívne trávenie voľného času s kamarátmi.
Termín konania:

01. 07. – 06. 07. 2019 (pondelok - sobota)

Miesto konania:

Hotel AUTIS, https://www.wachumba.eu/skoly-v-prirode/skola-v-prirode-vysoke-tatry-autis

Cena pobytu:

165 €/osoba
Cena zahŕňa :
 autobusovú dopravu
 poistenie
 ubytovanie 5x
 stravu 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
 tričko pre každého účastníka
 pitný režim
 využívanie športovísk a zábavných atrakcií
 materiál na tvorivé dielne
 odmeny pre súťažiacich
 nočné hľadanie pokladu
 vstupné do jednotlivých zariadení
Výlety:
 do Vysokých Tatier
 do galérie Dobrá Hračka,
 do Popradu,
 do Tatrabob (horská dráha)
 Wild park Veľká Lomnica
 do Ski múzea
Kapacita pobytu je 45 detí.
Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať, alebo odovzdať na nižšie
uvedené kontakty najneskôr do 20.2.2019.
Poplatok 165 € je možné uhradiť v splátkach na
číslo účtu: SK6602000000003556054358
do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
meno a priezvisko dieťaťa a LETO 2019
1. splátka: 25 € k 25.2.2019
2. splátka: 35 € k 15.3.2019
3. splátka: 35 € k 15.4.2019
4. splátka: 35 € k 15.5.2019
5. splátka: 35 € k 15.6.2019
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Vešelényiová, t.č.:0905 164 765
e-mail: anna.veselenyiova@zsjmdk.org

Záväzná prihláška LETO 2019_________________________
_________________________________________________________________________
meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo, e-mail
Záväzne prihlasujem moje dieťa (meno dieťaťa) :
_________________________________________________________________________________
Adresa trvalého bydliska dieťaťa:
_________________________________________________________________________________
Dátum narodenia dieťaťa:_____________________ rodné číslo dieťaťa:_______________________
Veľkosť trička: ___________
Moje dieťa je držiteľom preukazu na bezplatné cestovanie vlakom (ŽSR) ÁNO /NIE
Alergia (jedlo, bodnutie hmyzom, slnko....) ÁNO / NIE (ak áno, uveďte o aké alergie ide a aké
obmedzenia z toho pre dieťa vyplývajú):

Diéta (obmedzenie v stravovaní) ÁNO /NIE (ak áno, uveďte o akú diétu ide a aké obmedzenia z toho pre
dieťa vyplývajú): _______________________________________________________________________
Moje dieťa je plavec / neplavec
Trieda _________a škola ktorú dieťa navštevuje: _____________________________________________
na pobyt pod názvom Aktívne LETO 2019 vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci.
V ____________________dňa ___________

podpis zákonného zástupcu____________________

