
Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou, p. o. 

Komenského sady 1334, tel. 734 763 571, e-mail: havlasova@svclipnik.cz , www.svclipnik.cz 
 

Přihláška a informace  - Strašidelné podzimní prázdniny 
Termín:  29. 10. – 30. 10. 2020                                                          VS: 4015……… 
Místo:     SVČ Komenského sady 1334, Lipník n. B, Lipník nad Bečvou a okolí  
Cena:      600 Kč na celý tábor / 300 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:   6.00 – 16.00 hodin, řízený program od 8.00 hodin 
Program: tvoření, sporty, 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), teplé 
kalhoty, rukavice, kvalitní obuv, čepice, láhev na pití, svačinu. Do budovy přezůvky. Věci doporučujeme 
mít 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. 400105. Platbu převodem proveďte na číslo 
účtu 1881316359/0800 nebo hotově v kanceláři SVČ. 
Pro zařazení dítěte na tábor je nutné do daného termínu odevzdat přihlášku, uhradit poplatek a v 
den nástupu vyplnit potvrzení o bezinfekčnosti (vyplňují rodiče). 
 
Přihlášku a platbu proveďte nejpozději do 22. 10. 2020 
 
-------------------------------------------------odstřihněte------------------------------------------------------ 

Přihláška – Strašidelné podzimní prázdniny 29.10 – 30. 10. 2020 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………VS: 4015…… 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………RČ…………………. 
 
Upozornění rodičů / zejména na zdravotní stav …………………………………………………  

Kontakt na rodiče: Následující údaje nejsou povinné, ale v případě potřeby slouží k lepší komunikaci s Vámi. 

e-mail: ………………………………………………………………telefon:……….…………………… 
 
Dítě budou vyzvedávat rodiče / bude chodit samo = zakroužkujte  
 
Programu se zúčastní ve dnech:  ČT PÁ  - označte 
 
Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zveřejňováním fotografií dítěte pořízených během tábora 
pro účely propagace a prezentace SVČ Lipník nad Bečvou p. o. (V případě nesouhlasu máte možnost vyplnit 
samostatný formulář.) 

 
V Lipníku n. B., dne ……………………………  podpis rodičů: ………………………… 
 
 



Storno podmínky  

Při odhlášení dítěte z příměstského tábora z jakýchkoliv důvodů, po ukončení registrace, bude účtován storno 

poplatek v ceně prvního dne tábora. Za následující omluvené dny poplatek vracíme. Pozor! Případnou neúčast je 

však třeba omluvit nejpozději do 7.30 hodin. Pokud tak nebude učiněno, účtujeme poplatek ve výši 100 % i za 

následující den.  

V případě, že dítě na příměstský tábor nenastoupí bez předchozí omluvy, ztrácí nárok na vrácení celého poplatku. 

Ukončí-li dítě účast na příměstském táboře z vážných kázeňských důvodů, zaplacený poplatek se nevrací.  

 

 


