
tajemství staré bambitky
Soustředění muzikály         

DÍTĚ:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Jméno:

Telefon:

Email:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              Pojišťovna:

Dítě bude odcházet po skončení akce

                    domů s doprovodem         domů samo v ................         

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 
podmínkami:
* rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem zařízení, děti jsou povinny se tímto řádem řídit.
* rodiče jsou povinni informovat vedoucí akce o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly 
ovlivnit jeho činnost na ní.
* rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich 
používáním při prezentaci a propagaci činnosti a činnosti školy
*rodiče souhlasí se zpracováním údajů dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v nutném rozsahu pro činnost organizace.
* Dále rodiče prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, 
dítě nejeví před akcí známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ

Souhlasím s účastí svého dítěte na akcích (zakroužkujte):

9. června       14. - 16. června      17. června 

Dne: ..........................................       

       ............................................
                  podpis rodičů 

Malé soustředění   10. - 11. května  POUZE PRO MUZIKÁLY 
Omlouváme se za změnu termínu, bohužel v původně plánovaném termínu odjíždí některé dě� na ŠVP. 
Pátek, sobota. Probíhá v Bosonohách. 
Sraz v 15:00 v Bosonohách ve škole.
Konec v 18:00 ve škole. 
Vařit budeme ve škole, svačiny dostanou dě� také. 
S sebou: spacák a karimatku, láhev na pi�, přezůvky, hygienické potřeby, pohodlné oblečení, složku se 
scénářem. Pokuste se věci (mimo karimatky) sbalit do jednoho zavazadla. 
Cena: 350,- 
(Na žádost dě� jsme soustředění prodloužili o přespání. Kdo už pla�l 200,-, prosíme o doplacení 150,-)

Hlavní soustředění  Vedlejší  7. - 9. června          Bosonohy  14. - 16. června
Každá škola má své soustředění a vystoupení. Budeme ale velmi rádi, když také v termínech dalších přijdou 
členové druhého muzikálu pomoci se zpěvem a tancem. Některé nutně potřebujeme na všechny termíny!
Pátek:  15:00 - 18:00 v ZŠ Bosonožské nám.
Sobota, neděle: 9:00 - 18:00 v orlovně v Bosonohách. 
S sebou složku, přezůvky, pohodlné oblečení, láhev na pi�.
Kostýmy podle individuální domluvy s jednotlivými postavami. 
Cena soustředění 14. - 16. června: 650,- (V ceně je zahrnut 2x teplý oběd v restauraci, svačiny, ped. dozor a 
materiál k programu a neomezené vstupné pro rodinu. 

Vystoupení
1. vystoupení s muzikálem Vedlejší (výpomoc):         
Neděle 9. června ve 14:00 v orlovně na generálku. 
                                    Rodiče mohou přijít v 17:00 na vystoupení. Vstup zdarma.   
2. Vystoupení muzikálu Bosonohy: 
Neděle 16. června.  Odpoledne proběhne vystoupení v 17:00. 
                   Rodiče přijdou přímo na vystoupení a po něm si dě� odvedou.   
3. vystoupení pro ZŠ Bosonohy:
Pondělí 17. června v 7:40 před školou v Bosonohách nebo 8:00 před orlovnou.
  Vystoupení proběhne v 10:00, po něm dě� odjedou zpět do školy se svojí třídou.
  
Prosíme o včasné přihlášení
-  přes email (cucka@severka.org), sms nebo odevzdejte návratku. 
Jakoukoli platbu můžete předem (minimálně 3 dny) 
poukázat na náš účet (m Bank: 670100 - 2203161866 / 6210), odevzdat předem 
vyučujícímu nebo odevzdat na srazu. 

Další info www.severka.org - Muzikan� 
nebo Zuzana Del Favero 732 200 625

ZŠ Bosonohy


