
                Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou, p. o. 
             Komenského sady 1334, PSČ 751 31, tel. 581 771 594, 734 763 571, svc@svclipnik.cz 

 
                 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na Příměstský taneční tábor „TANEC A ZÁBAVA“  
Termín: 24. 7. – 28. 7. 2017  

Místo: SVČ Lipník nad Bečvou 

Cena: 1.500 Kč (v ceně veškerá programová vydání, teplá strava, vstupné, jízdné, pitný režim) 

Stravování: každý den teplý oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den zajištěn 

Sraz: ráno v 8:00 hodin na SVČ Komenského sady, Lipník n. B. (nebo podle potřeby) 

Ukončení: v 17:00 hodin na SVČ Komenského sady, Lipník n. B. (nebo podle potřeby) 

Hlavní taneční vedoucí: Petra Zimmerová, Martina Rakovská, Veronika Zimmerová a Adéla Lívová 

Program: 
 tanec (různé taneční styly) – hlavní náplň tábora 
 výtvarné a rukodělné práce 
 soutěže, hry a hodně legrace 
 jednu noc se přespává na SVČ  

 
Zálohu uhraďte ve výši 700 Kč do 31. 5. 2017. Doplatek ve výši 800 Kč uhraďte do 30. 6. 2017 

úhradu proveďte jménem dítěte 
 

Při bezhotovostních platbách uvádějte svůj variabilní symbol (je v horním rohu přihlášky). Pokud si přihlášku stahujete 
z webu, zavolejte si na SVČ pro váš osobní variabilní symbol!!!! 

Úhradu proveďte v hotovosti ve Středisku volného času, Komenského sady 1334, Lipník n. B, telefonické spojení 581 771 
594 nebo případně bezhotovostně na účet u České spořitelny Lipník n. B. 1881316359/0800. Pro případné platby z fondů FKSP 
Vám na požádání vystaví fakturu v kanceláři SVČ.  Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdat v den nástupu dítěte na tábor!!!!! 
 

PŘIHLÁŠKU odevzdejte spolu s penězi nejpozději do pátku 31. 5. 2017 – VYPISOVAT ČITELNĚ! 
 
V případě neúčasti vám při nezajištění náhradníka mohou být účtovány storno poplatky ve výši 50 % 
Výjimkou je nemoc dítěte, doložená lékařem. Akce je týdenní, není možno přihlásit se na jednotlivé dny. 
 
-------------------------------------------------------zde odstřihněte ----------------------------------------------------- 
 

Středisko volného času, Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou, telefon: 581 771 594 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                           Přihláška na příměstský taneční tábor 24. 7. – 28. 7. 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jméno a příjmení :.............................................................VS: 4005..................................................... 
 
Adresa bydliště :.......................................................................... Datum narození :............................. 
 
E-mailovou adresu:…………………………………………………………………………………………. 
 
Upozornění rodičů / zejména na zdravotní stav /....................................................................................... 
 
Plavec    -  neplavec ( Označte) 
 
Kontaktní telefon na rodiče během pobytu :.............................................................................................. 
 
Dítě: si budu vyzvedávat / bude chodit samo 
 
V Lipníku n. B. dne........................                                             ................................................................. 
                                                                                                                    podpis rodičů 


