
 

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

ČTYŘLÍSTEK A JEHO DOBRODRUŽSTVÍ 

Pořadatel: ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK,  

Procyon Consulting s.r.o., Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČ: 027 90 742 

 Tel.: 777 533 592, e-mail: info@skolicka-ctyrlistek.cz, www.skolicka-ctyrlistek.cz   
 

  
           1.turnus v termínu 09.7. – 13.7.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK A ZVÍDAVÝ DETEKTIV 

       2.turnus v termínu 16.7. – 20.7.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK A INDIÁNI 

       3.turnus v termínu 23.7. – 27.7.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK SE UČÍ ANGLICKY  

       4.turnus v termínu 30.7. – 03.8.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK A ZVÍŘÁTKA 

       5.turnus v termínu 06.8. – 10.8.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK POZNÁVÁ PŘÍRODU 

       6.turnus v termínu 13.8. – 17.8.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK MALÝ EKOLOG 

       7.turnus v termínu 20.8. – 24.8.2018, cena 2.700,-Kč, ČTYŘLÍSTEK SPORTOVNÍ NADŠENEC 

Jméno a příjmení dítěte:  
 

Rodné číslo:  Zdravotní pojišťovna:  

 

Věk:     Třída:  

 

Adresa trvalého bydliště:    PSČ:  

 

Zákonný zástupce:  

 

Telefon:  

 

E-mail:  
 

Informace o dítěti:   

   
Napište prosím vše, co byste chtěli sdělit pořadatelům/instruktorce tábora 

 

 

Instrukce:  

Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové/celé platby. Veškeré informace 

k přihlášení a platbě jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní tábor 2018, které jsou přiloženy níže. 

Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení 

Všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2018, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském 

příměstském táboře. Souhlasím s tím, aby školička Dolnobřežanský čtyřlístek zpracovávala a evidovala osobní 

údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa  

pořízených v rámci tábora pro marketingové účely ŠKOLIČKY DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK. 

 

 

V ……………………………………dne…………..                                                       podpis zákonného zástupce 
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http://www.skolicka-ctyrlistek.cz/


 

 

 INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ  

NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Pořadatel: ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK,  

Procyon Consulting s.r.o., Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČ: 027 90 742 

 Tel.: 777 533 592, e-mail: info@skolicka-ctyrlistek.cz, www.skolicka-ctyrlistek.cz   
 

1)  Přihlásit dítě/děti na letní tábor můžete: 

- zasláním naskenované přihlášky s podpisem na email info@skolicka-ctyrlistek.cz  

- zasláním vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Keltská 92, 252 41 Dolní Břežany – Lhota. 

 

2) Kolonka Informace o dítěti: Napište prosím vše, co byste chtěli sdělit pořadatelům/instruktorce tábora 

(alergie, dietní a pohybová omezení,  atd.) 

 

3) Platba: Uhraďte plnou cenu 2.700,-Kč (při platbě do 31.5.2017 zvýhodněná cena 2.500,-Kč) do 5-ti dnů od 

odeslání přihlášky bankovním převodem nebo složenkou na účet 2200728003/2010 vedený u Fio Banka, a.s..  

    Při platbě vždy uveďte:                                                             

• variabilní symbol - rodné číslo dítěte bez lomítka,  

• poznámku - jméno dítěte a zvolený termín letního tábora.  

 

4) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky nebo do textu emailu 

fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, částku a kam máme fakturu zaslat).   

     

5) Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením platby! 

 

                                                                                                          

děkujeme ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK 
 

 

 

ČTYŘLÍSTEK A ZVÍDAVÝ DETEKTIV: Zvídavost je dětem vlastní, a proto se s nadšením vrhnou do hledání nastražených indicií a důkazů a 

pomocí nich rozluštit, co se asi tak mohlo stát. Bude se jednat o zajímavé případy či záhady a dojde i na odemykání nalezeného trezoru! Tábor 

bude od začátku do konce napínavý, lehce strašidelný a s nádechem tajuplnosti. 

 

ČTYŘLÍSTEK A INDIÁNI: Během tohoto pobytu si děti osvojí znalosti a dovednosti ze života indiánů; každý den budou hledat část mapy k 

zakopanému pokladu a vyrážet indiánským krokem po indiánské stopě, načež tá-bor zakončí indiánským sedmibojem a bubnováním u ohně. O 

setkání s „pravým“ indiánem rozhodně nebu-de nouze! 

 

ČTYŘLÍSTEK SE UČÍ ANGLICKY: Stěžejní linii tohoto pobytu tvoří pilování anglického jazyka za pomoci chytla-vých písniček, zábavných her 

a pohybu, nicméně dojde i na výtvarnou či jinou kreativní tvorbu s oblíbenou Brooke. Děti si rovněž užijí pestrých výletů po okolí a do přírody. 

 

ČTYŘLÍSTEK A ZVÍŘÁTKA: Kdo by neměl rád zvířátka? Během tohoto týdne se děti každodenně podívají za zví-řátky, budou se učit, jak se 

o zvířátka správně starat, jaký užitek pro nás mají a hlavně si ke zvířátkům vy-pěstují užší vztah. Plánována je i návštěva malé farmy, kdy děti 

poznají a pochopí, jakou ohromnou pomocí dovedou být slepečtí psi a co vše umí, a také se budou moci projet na konících.  

 

ČTYŘLÍSTEK POZNÁVÁ PŘÍRODU: I v tomto týdnu budeme hodně v přírodě a na cestách, vždyť je také léto! Pro-zkoumáme všechny stezky, 

kopce i údolí. Vyzkoušíme outdoorové sporty, budeme stopovat, plnit různé úkoly a překonávat překážky… Čeká na nás samozřejmě táborák, 

pořádný výšlap a mnoho aktivní zábavy na čerstvém vzduchu. 

 

ČTYŘLÍSTEK MALÝ EKOLOG: Nejprve zjistíme, co je to vlastně země, slunce, voda, vzduch… Uděláme si pokus se sluncem i s květinami, 

vyrobíme si kamínkoviště, hotel pro hmyz, budeme tvořit s hlínou, s pískem i s kamínky. Strávíme čas v přírodě, kde prozkoumáme vše, co bude 

možné. V prostorách školky si pak uži-jeme třeba den her s papírem a samozřejmě i další zábavné a neobvyklé aktivity. 

 

ČTYŘLÍSTEK SPORTOVNÍ NADŠENEC: Celý týden se ponese v duchu aktivního sportu a pohybu, při němž si děti užijí spousty pohybových 

her. Dojde i na vyzkoušení méně známých sportů. Na konci týdne nebudou vítězi ani poražení, jen šťastné a šťastně unavené děti. 
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