Soukromá výtvarná škola Anny Šimonové
Sněžné 130, 592 03

P Ř I H L Á Š K A na letní dětský kurz 2022
KAPITÁN ADORABL A LOUPEŽNÍK VORÁN

Zaškrtněte termín:


11.7. – 16.7. 2022



18.7. – 23.7. 2022

Jméno dítěte:________________________datum narození:___________
Bydliště:

_________________________________________

E-mail: ___________________________________
Telefonní spojení s rodiči:______________________________

Cena: 2000,- Kč
Prosím, přihlaste se nejpozději 31. 5. 2022.
Termín platby je stejný: do 31. 5. 2022.

Program kurzu, fotografie z akcí a další detaily:
www.vytvarka-vysocina.cz
Telefon: 775 767 144

Podpis rodičů:

________________________________________________

Informace pro rodiče (uschovejte si u sebe)
Váš zamluvený termín kurzu:



11.7. – 16.7. 2022



18.7. – 23.7. 2022

Prosím rodiče, aby dali první den při nástupu na kurz dětem potvrzení o bezinfekčnosti ,
ne starší než 3 dny.
Příklad:
Potvrzení o bezinfekčnosti
Potvrzuji, že moje dítě jménem ……, datum narození ….., adresa bydliště ….., JE ZDRÁVO
A NEPŘIŠLO V POSLEDNÍCH DNECH DO STYKU S INFEKČNÍM PROSTŘEDÍM.
Datum….. Podpis rodiče…..
Nezapomeňte mi sdělit, pokud vaše dítě např. trpí nějakou alergií nebo jestli má zdravotní
problémy, na které je třeba dát pozor! Prosím, aby bylo poučeno a mělo své léky s sebou.

Děti dostanou na kurzu lahvičku s pitím označenou svým jménem, kterou mohou používat po
celou dobu konání kurzu. Mají ji stále při sobě, aby se mohly kdykoliv napít. Pijeme méně sladké
či neslazené minerálky, limonádu nebo ovocnou šťávu.
Na vycházkách děti potřebují každé svůj batůžek, kde nosí kromě lahvičky pláštěnku, mohou
mít repelent proti hmyzu, některé rekvizity, náhradní mikinu, pokrývku hlavy apod. Vhodné
je pohodlné pracovní oblečení dovnitř i ven, lehká sportovní obuv, papírové kapesníky,
podepsané přezůvky.
Program začíná denně obvykle v 10 hodin, končíme v 16 hodin, poslední den v 15 h.
Akce probíhá buď v dílně výtvarné školy ve Sněžném nebo v okolním terénu – na louce, v lese,
v přírodě – podle charakteru programu.
Zajišťujeme oběd a odpolední svačinku, pitný režim.
Děti si během kurzu odnášejí domů své výrobky a rekvizity, které je mohou motivovat k dalším
činnostem v průběhu letních prázdnin, nebo jim slouží na hraní či jen jako památka na dětský
kurz. Proto je vhodné přidat dítěti denně do batůžku textilní nebo igelitovou tašku.
Vaše dotazy posílejte na adresu: AnnaSimonova@seznam.cz
Těším se na Vás!

Mgr. Anna Šimonová

Výtvarná škola Sněžné připravuje dětský letní kurz 2022

KAPITÁN ADORABL A LOUPEŽNÍK VORÁN
*bez noclehu, formou příměstského tábora
*program probíhá denně od 10 do 16 hodin
* oběd i svačina zajištěny, pitný režim rovněž
Cena: 2000,- Kč
Přihlášky i platba : do 31. 5. 2022
Termíny: 11.7. – 16.7.; 18.7. – 23.7.

www.vytvarka-vysocina.cz
mobil 775 767 144

