
Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou, p. o. 
Komenského sady 1334, tel. 734 763 571, e-mail: kunetkova@svclipnik.cz , www.svclipnik.cz 

 

Přihláška a informace  - Výprava do středověku 31.7. – 4.8. 
Termín:  31. 7. – 4. 8.     VS: 4007………………….. 
Místo:     SVČ Komenského sady 1334, Lipník n. B, Lipník nad Bečvou a okolí  
Cena:      1000 Kč na týden / 200 Kč na den (cena zahrnuje veškerá programová vydání, 

1x denně teplou stravu, pitný režim) Přihlásit je možné dítě na jednotlivé dny. 
V přihlášce vyznačte dny.  

Čas:   program 8.00 – 16.00 (nebo dle domluvy), možnost přivést dítě dřív a vyzvednout později 
Program: všeobecné zaměření – zábava, tvoření, sporty, výlet, skupinové hry a soutěže. Program bude 
upravován vzhledem k počasí a věku dětí. 
Oblečení: pohodlné, sportovní dle počasí, příp. pracovní (na aktivity, kde se mohou ušpinit), pláštěnka, 
pokrývka hlavy, láhev na pití, svačinky, drobné kapesné na výlet. Věci sbalené v batůžku. 
Úhrada: Při bezhotovostní platbě uvádějte jméno dítěte + variabilní symbol – horní roh přihlášky + číslo 
dítěte, které vám bude sděleno. VS bude poté vypadat např. 400705. Platbu převodem proveďte na číslo 
účtu 1881316359/0800 – pobočka České spořitelny Lipník n. B nebo hotově v kanceláři SVČ, Komenského 
1334, Lipník n. B   
Akce je určena dětem od 6 do 11 let. Výjimky po vzájemné domluvě. 
Pro zařazení dítěte na akci je nutné do zadaného termínu odevzdat přihlášku, a uhradit poplatek a v den 
nástupu rodičem odevzdat vyplněný zdravotní záznam. 
 
Přihlášku a platbu proveďte nejpozději do 10. 7. 2017 
V případě neúčasti při nezajištění náhradníka Vám mohou být účtovány storno poplatky ve 
výši 50%. Výjimkou je nemoc dítěte, doložená potvrzením lékaře.  
 
-------------------------------------------------odstřihněte--------------------------------------------------------- 

Přihláška – Výprava do středověku 31.7. – 4.8. 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………VS: 4007……………………….. 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………RČ………………………………. 
 
Upozornění rodičů / zejména na zdravotní stav ……………………………………………………..……… 
Plavec    - neplavec (označte) 
Kontakt na rodiče během akce: 
 
e-mail: ………………………………………………………………………telefon:……………………………………….. 
Dítě bude vyzvedávat – matka – otec – prarodiče  bude chodit samo = podtrhněte 
 

Programu se zúčastní ve dnech:  PO UT ST ČT PÁ  - označte 
 
V Lipníku n. B., dne ……………………………………  podpis rodičů: ……………………….…………….   


