
Stanice volnočasových aktivit „SEDMIKRÁSKA“ 
 při Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda 

pořádá: 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
         PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

      

Kdy: o jarních prázdninách:  
      14. 3. – 18. 3. 2022 

        každý den od 8°° - 15°° hod  

 

Kde: ve Stanici volnočasových aktivit „SEDMIKRÁSKA“ Děčín - Libverda 

Kontakt: Zuzana Jarešová            723 394 619       jaresova@libverdadc.cz 

PROGRAM:     Co s sebou: 

 Výroba samolepky na okno    -přezůvky do budovy            

 Hrad Ostrý         

 Celotáborová soutěž          -průkazka na MHD, vlak (kdo má) 

Hry – venku i uvnitř       -sportovní oblečení a obuv  

 Bowling     (podle počasí-pláštěnku, rukavice…) 

 Pastýřská stěna     -batůžek, propiska, malý bloček 

 Palačinkárna      -jídlo na celý den 

 Jízda na koni, tělocvična    -plast. láhev s pitím 1,5litru 

 Mohyla, studánka           (další pitný režim zajištěn) 

Počet míst je omezen!      Průkaz zdravotního pojištění  

Program bude upraven podle počasí!    (stačí kopie kartičky) 

Poplatek:    660,- Kč   na vstupné, jízdné,…     Změna programu vyhrazena!   

Poznámka: na tábor lze přihlásit dítě i na jednotlivé dny.       Přednost mají zájemci o celý týden! 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Přihláška na příměstský tábor 
Jméno:   ..........................   Příjmení    ............................................................................................. 
 

Rok narození:    .....................  Třída:   ……….   Zdravotní  pojišťovna:…………………………… 
 

Bydliště:   ....................................................................Telefon matka (…….)…............................. 
 

Pokud máte zájem o informace na další aktivity napište email:………………………………... 
Ochrana osobních údajů, uveřejňování fotografií  a propagace, se řídí  směrnicemi „GDPR – Směrnice pro 

zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení“. 

Zdravotní stav (alergie, léky, epilepsie, cukrovka, …):……………………………………………… 

Souhlasím s focením svého dítěte v rámci výletu a zveřejněním fotografií svého dítěte v propagaci 

Sedmikrásky a školy.(www.libverdadc.cz)  ANO  NE 

 

Dítě bude odcházet:  samo   v doprovodu rodičů (nehodící se škrtněte) 

Souhlasím s jízdou na koni:  ANO  NE 

Poplatek na vstupné, jízdné apod. činí 660,-Kč za týden. Souhlasím s tím, aby syn (dcera) o jarních 

prázdninách ve dnech 14. 3. – 18. 3. 2022 navštěvoval(a)  příměstský tábor v SEDMIKRÁSCE 

 při SŠ Za a Ze A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkové organizaci. 
 

V……………………  dne:……………   Podpis:  …………………................... 
Použité zdroje : https://slevomat.sgcdn.cz/images/t/728x364c/50/18/5018111-4a3f4b.jpg 

http://www.libverdadc.cz/

