HURÁÁÁ,
LÉTO!!!

tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :

Po ‐ Čt 1.7. až 4.7.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
KDE :
ANA, Jiráskovo nám. 31, Plzeň (nové prostory poblíž kostela)
PROGRAM :
Po – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Út – Zámecký statek Újezd nade Mží (výlet s programem)
‐ poznávání keltských řemesel, pečení obilných placek, povídání o koních
a jízda na koních

‐ na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
St – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Čt – Solná jeskyně Beroun (návštěva s workshopem pro děti i dospělé)
‐ solné bludiště vytvořené propojením 3 solných jeskyní, přičemž každá
z jeskyní je něčím specifická

‐ na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 1.7.
Út 2.7.
St 3.7.
Čt 4.7.
4 dny

program
herní a tvořivý
Zámecký statek Újezd
herní a tvořivý
Solná jeskyně Beroun
dle programu

cena
550,‐ Kč
650,‐ Kč
550,‐ Kč
780,‐Kč
2.530,‐ Kč

přihláška do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 200,‐ Kč
(pouze při využití všech 4 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celé 4 dny 2.400,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

Út 2.7.2013 Zámecký statek Újezd nade Mží
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ dozvíme se něco o životě našich předků
‐ vydáme se po stopách Keltů, zkusíme si žít v jejich obydlí, poznáme keltská
řemesla (tkalcovství, mletí mouky) a upečeme obilné placky
‐ popovídáme si o životě, zvycích a potřebách koní, prohlídneme si stáje,
svezeme se na koni
‐ možnost nákupu produktů ekologického zemědělství
CENA :
‐ 300,‐ Kč (včetně dopravy a vstupů, bez oběda)

Čt 4.7. 2013 Solná jeskyně Beroun
sraz v 7:30 hodin na hlavním nádraží ČD v Plzni „u hutníka“
návrat do 16:00 hodin
Solné bludiště ze 3 propojených solných jeskyní bude skutečným zážitkem.
Každá z jeskyní je něčím specifická, každá má jinou rozlohu, energii, náladu.
‐ návštěva solné jeskyně s programem a workshopem
‐ nezapomenutelný zážitek z jízdy vlakem 
CENA :
‐ 550,‐ Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený.
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :

Po ‐ Pá 8.7. až 12.7.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Út – Zámecký statek Újezd nade Mží (výlet s programem)
‐ svezeme se na koních a dozvíme se, co všechno je třeba udělat, než
ochutnáme vlastnoručně upečený křupavý chléb

St – Lomeček Mrákov (výlet s programem)
‐ prohlédneme si zatopený lom s bohatým vodním životem a nově
instalovanou podvodní pozorovatelnou

Čt – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Pá – Muzeum marcipánu a čokolády Tábor (výlet s programem)
‐ seznámíme se blíže s výrobou a zpracováním čokolády a marcipánu
‐ vydáme se na cestu za pokladem
‐ v dílně si každý vymodeluje výrobek z marcipánu, který si pak odnese
datum
Po 8.7.
Út 9.7.
St 10.7.
Čt 11.7.
Pá 12.7.
5 dnů

program
herní a tvořivý
Zámecký statek Újezd
Lomeček Mrákov
herní a tvořivý
čokoládovna Orion Tábor
dle programu

cena
550,‐ Kč
660,‐ Kč
680,‐ Kč
550,‐ Kč
830,‐ Kč
3.270,‐ Kč

přihláška do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 900,‐ Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celých 5 dnů 2.830,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

Út 9.7.2013 Zámecký statek Újezd nade Mží
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ svezeme se na koních a dozvíme se, co všechno je třeba udělat, než
ochutnáme vlastnoručně upečený křupavý chléb
CENA : 300,‐ Kč (včetně dopravy a vstupů, bez oběda)

St 10.7.2013 Lomeček Mrákov
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ zatopený bývalý kamenolom s křišťálově průzračnou vodou na koupání
‐ pod hladinou, kde čeká bohatý a rozmanitý sladkovodní svět plný života, je
umístěna největší podvodní kabina v ČR, v jejíž blízkosti se nachází podvodní
plošina, vrak lodi i umělá jeskyně
CENA :
‐ dítě 420,‐ Kč, dospělý 450,‐ Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
‐ dítě 370,‐ Kč, dospělý 400,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 12.7.2013 Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ poutavá prohlídka muzea čokolády a marcipánu s návštěvou tvořivé dílny,
kde je v obchodě možnost nákupu suvenýrů, bonbonů, figurek, pralinek aj.
‐ již tradičně je páteční výlet spojen s pohádkovými lektory a hrou o poklad
CENA :
‐ dítě 610,‐ Kč, dospělý 580,‐ Kč (vč. dopravy, vstupů, dílny, oběda a pokladu)
‐ 560,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený.
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :

Po – Pá 15.7. až 19.7.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – Solná jeskyně v Berouně, mýdlárna Boemi (výlet s programem)
‐ návštěva solné jeskyně s programem a obědem
‐ exkurse v mýdlárně, kde si každý vyrobí mýdlo a dostane dárkový balíček

Út –
St –
Čt –
Pá –

herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Techmania (návštěva s programem)
herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
krokodýlí ZOO Protivín, pohádková kovárna Selibov (výlet)
‐ uvidíme zástupce různých krokodýlů, inkubátor s vajíčky, kostry zvířat aj.
‐zavítáme do kovárny s muzeem české pohádky a budeme snít o pokladu
datum
Po 15.7.
Út 16.7.
St 17.7.
Čt 18.7.
Pá 19.7.
5 dnů

program
Solná jeskyně Beroun,
mýdlárna Boemi
herní a tvořivý
Techmania
herní a tvořivý
krokodýlí ZOO Protivín,
pohádková kovárna Selibov
dle programu

cena
880,‐ Kč
550,‐ Kč
550,‐ Kč
550,‐ Kč
860,‐ Kč
3.390,‐ Kč

přihláška do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 800,‐ Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celých 5 dnů 2.990,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

Po 15.7.2013 Solná jeskyně Beroun,
mýdlárna Boemi
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ odpočineme si v solné jeskyni v Berouně, kde je připraven program a oběd
‐ navštívíme ruční výrobnu mýdel Boemi, koupelových solí, balzámů
a šumivých tablet, kam se nejen podíváme, ale sami si každý vyrobíme svůj
výrobek a dostaneme dárkový balíček
‐ možný nákup zdravé výživy v prodejně se zdravou výživou Country life
CENA :
‐ dítě 610,‐ Kč, dospělý 610,‐ Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)

Pá 19.7.2013 Krokodýlí ZOO Protivín,
Pohádková kovárna Selibov
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ v krokodýlí zoo uvidíme zástupce různých druhů krokodýlů, inkubátor
s vajíčky, expozici jedovatých hadů, kostry všech možných zvířat atd.
‐ po obědě se přesuneme do pohádkové kovárny s muzeem české pohádky,
kde bude čekat spousta úkolů a celá řada pohádkových postaviček
CENA :
‐ dítě 670,‐ Kč, dospělý 570,‐ Kč (včetně dopravy,vstupů, oběda a pokladu)
‐ dítě 570,‐ Kč, dospělý 470,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený.
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :

Po – Pá 22.7. až 26.7.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – Pohádkový statek Vranovice (prohlídka s programem)
‐ necháme se vtáhnout do světa pohádek, pověstí, kouzel, řemesel a historie
‐ hry a soutěže, ukázka života na statku, pohádková škola

Út – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
St – letiště Hosín Aeroklubu České Budějovice (výlet s programem)
‐ poutavé vyprávění o létání a ukázky snad všeho, co létá
‐ nezapomeňte pláštěnky a gumáky pro případ deště !

Čt – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Pá – TEPfaktor Chotilsko (výlet s programem)
‐ hra inspirovaná pevností Boyard na téma pirátů z Karibiku
‐ dobrodružství, tajemno, zdolávání překážek a luštění šifer
datum
Po 22.7.
Út 23.7.
St 24.7.
Čt 25.7.
Pá 26.7.
5 dnů

program
Pohádkový statek Vranovice
herní a tvořivý
letiště Hosín
herní a tvořivý
TEPfaktor
dle programu

cena
750,‐ Kč
550,‐ Kč
890,‐ Kč
550,‐ Kč
790,‐ Kč
3.530, ‐Kč

přihláška do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 400,‐ Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celých 5 dnů 3.240,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

St 24.7.2013 Letiště Hosín Aeroklubu České Budějovice
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 18:00 hodin
‐ popovídáme si s reprezentantkou ČR v létání Míšou Machartovou a pod
jejím vedením si ukážeme snad vše, s čím se dá létat
‐ vyzkoušíme si tažné draky (kity), odviják pro paragliding, aj.
‐ připraveny jsou hry a soutěže
‐ pokud počasí dovolí, uvidíme i let na motorové krosně
‐ gumáky a pláštěnku s sebou
CENA :
‐ dítě 610,‐ Kč, dospělý 610,‐ Kč
(včetně dopravy, vstupů, oběda)

Pá 26.7.2013 TEPfaktor Chotilsko
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ TEPfaktor je inspirován pevností Boyard na téma pirátů z Karibiku
‐ v týmech zdoláme 21 tajemných komnat s úkoly a pestrou variaci překážek
zaměřených na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost
‐ herní úkoly si lze vybrat dle gusta a kondice bez nutnosti splnit je všechny,
lze je řešit v libovolném pořadí, na zdolání každé překážky je sice časový
limit, avšak neomezený počet pokusů
CENA :
‐ dítě 420,‐ Kč, dospělý 500,‐ Kč (včetně dopravy a vstupů, bez oběda)
‐ dítě 390,‐ Kč, dospělý 450,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený.
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :
Po – Pá 29.7. až 2.8.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – ZOO Plzeň (návštěva)
Út – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
St – Lomeček Mrákov (výlet s programem)
‐ prohlédneme si zatopený lom s bohatým vodním životem a nově
instalovanou podvodní pozorovatelnou

Čt – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Pá – keramická dílna v Chlistově, muzeum v Čachrově (výlet s programem)
‐ prohlédneme si dílnu včetně ukázky výroby a namalujeme si hrneček
‐ v muzeu uvidíme zejména sbírku historických železničních drezín
datum
Po 29.7.
Út 30.7.
St 31.7.
Čt 1.8.
Pá 2.8.
5 dnů

program
ZOO Plzeň
herní a tvořivý
Lomeček Mrákov
herní a tvořivý
KETTY keramika Chlistov,
muzeum drezín Čachrov
dle programu

cena
550,‐ Kč
550,‐ Kč
680,‐ Kč
550,‐ Kč
850,‐ Kč
3.180,‐ Kč

přihláška do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 600,‐ Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celých 5 dnů 2.900,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

St 31.7.2013 Lomeček Mrákov
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ zatopený bývalý kamenolom s křišťálově průzračnou vodou na koupání
‐ pod hladinou, kde čeká bohatý a rozmanitý sladkovodní svět plný života, je
umístěna největší podvodní kabina v ČR, v jejíž blízkosti se nachází podvodní
plošina, vrak lodi i umělá jeskyně
CENA :
‐ dítě 420,‐ Kč, dospělý 450,‐ Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
‐ dítě 370,‐ Kč, dospělý 400,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 2.8.2013 KETTY keramika Chlistov
Muzeum drezín v Čachrově
sraz v 7:30 hodin v nových prostorech na Jiráskově nám. 31 (poblíž kostela)
návrat do 16:00 hodin
‐ keramická dílna se zabývá ruční malbou tradiční chodské dekorační
keramiky a výrobou užitkové chlistovské keramiky; v dílně si prohlédneme,
jak se keramika vyrábí
‐ navíc si každý sám vlastnoručně namalujeme hrneček, který si po vypálení
odneseme na památku domů
‐ v muzeu uvidíme sbírku historických železničních drezín, především na
pohon lidskou silou; součástí muzea je i strážní domek se závorami a krátká
předváděcí železniční trať
CENA :
‐ dítě 490,‐ Kč, dospělý 450,‐ Kč (včetně dopravy, vstupů, dílny a pokladu)
‐ dítě 390,‐ Kč, dospělý 350,‐ Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený.
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :
Po – Pá 5.8. až 9.8.2013
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – Techmania (návštěva s programem)
Út – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
St – Pohádkový statek Vranovice (prohlídka s programem)
‐ necháme se vtáhnout do světa pohádek, pověstí, kouzel, řemesel a historie
‐ hry a soutěže, ukázka života na statku, pohádková škola

Čt – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka)
Pá – Vodní hamr Dobřív, Muzeum na demarkační linii Rokycany (návštěva)
‐ projdeme si vodní hamr v Dobřívě s názornou ukázkou chodu
‐ v Rokycanech zhlédneme muzeum vojenské techniky s interaktivním
a pohybovým programem pro děti
datum
Po 5.8.
Út 6.8.
St 7.8.
Čt 8.8.
Pá 9.8.
5 dnů

program
Techmania
herní a tvořivý
Pohádkový statek Vranovice
herní a tvořivý
Vodní hamr Dobřív,
vojenské muzeum Rokycany
dle programu

cena
550,‐ Kč
550,‐ Kč
750,‐ Kč
550,‐ Kč
750,‐ Kč
3.150,‐ Kč

přihláška a platba do 31.5. ‐ sleva pro sourozence z celkové částky 600,‐ Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. ‐ cena za celých 5 dnů 2.830,‐ Kč
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

Důležité informace k příměstským táborům na léto 2013











tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše
zúčastnit se mohou všechny děti
preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora
vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné specifické
potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačinka, pitný režim po celý
den, veškeré vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro děti na výletě
náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka 
střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti)
s hraním deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti
porozumění, spolupráce) a s výlety, které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i
získávání informací, které jistě uplatní i ve škole
specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny;
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

 PŘIHLÁŠKY odevzdávejte v období do 24.6.2013
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů omezena)
 cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor
 poskytujeme slevy pro sourozence – viz informace u každého běhu tábora
(slevy nelze vzájemně kombinovat)
 vyhrazujeme si právo na změnu programu podle počtu účastníků

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem
 zrušení 7 dní předem a méně

100,‐Kč/osobu
150,‐Kč/osobu

STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem
 zrušení do 7 dní předem
 zrušení 3 dny předem a méně

200,‐Kč/osobu
300,‐Kč/osobu
500,‐Kč/osobu

tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2013
Jméno a příjmení dítěte …………………………….. Datum narození ……………………..
Adresa bydliště …………………………………………………………
Kontakt na rodiče – telefon ……………………………. , e‐mail ……………………………………….

1.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 1.7.
Út 2.7.
St 3.7.
Čt 4.7.
4 dny
akce
akce

program
herní a tvořivý
Zámecký statek Újezd nade Mží
herní a tvořivý
Solná jeskyně Beroun
dle programu
přihláška do 31.5. na všechny 4 dny
sleva pro sourozence z celkové ceny

cena
550,‐ Kč
650,‐ Kč
550,‐ Kč
780,‐Kč
2.530,‐ Kč
2.400,‐ Kč
200,‐ Kč

zaškrtněte

cena
550,‐ Kč
660,‐ Kč
680,‐ Kč
550,‐ Kč
830,‐ Kč
3.270,‐ Kč
2.830,‐ Kč
900,‐ Kč

zaškrtněte

cena
880,‐ Kč
550,‐ Kč
550,‐ Kč
550,‐ Kč
860,‐ Kč

zaškrtněte

2.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 8.7.
Út 9.7.
St 10.7.
Čt 11.7.
Pá 12.7.
5 dnů
akce
akce

program
herní a tvořivý
Zámecký statek Újezd nade Mží
Lomeček Mrákov
herní a tvořivý
Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence z celkové ceny

3.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 15.7.
Út 16.7.
St 17.7.
Čt 18.7.
Pá 19.7.
5 dnů
akce
akce

program
Solná jeskyně Beroun, mýdlárna Boemi
herní a tvořivý
Techmania
herní a tvořivý
krokodýlí ZOO Protivín,
Pohádková kovárna Selibov
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence z celkové ceny

Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

3.390,‐ Kč
2.990,‐ Kč
800,‐ Kč

4.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 22.7.
Út 23.7.
St 24.7.
Čt 25.7.
Pá 26.7.
5 dnů
akce
akce

program
Pohádkový statek Vranovice
herní a tvořivý
letiště Hosín
herní a tvořivý
TEPfaktor
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence z celkové ceny

cena
750,‐ Kč
550,‐ Kč
890,‐ Kč
550,‐ Kč
790,‐ Kč
3.530, ‐Kč
3.240,‐ Kč
400,‐ Kč

zaškrtněte

cena
550,‐ Kč
550,‐ Kč
680,‐ Kč
550,‐ Kč
850,‐ Kč
3.180,‐ Kč
2.900,‐ Kč
600,‐ Kč

zaškrtněte

cena
550,‐ Kč
550,‐ Kč
750,‐ Kč
550,‐ Kč
750,‐ Kč

zaškrtněte

5.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 29.7.
Út 30.7.
St 31.7.
Čt 1.8.
Pá 2.8.
5 dnů
akce
akce

program
ZOO Plzeň
herní a tvořivý
Lomeček Mrákov
herní a tvořivý
keramika Chlistov, muzeum drezín Čachrov
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence z celkové ceny

6.BĚH ‐ vybrané termíny označte *
datum
Po 5.8.
Út 6.8.
St 7.8.
Čt 8.8.
Pá 9.8.
5 dnů
akce
akce

program
Techmania
herní a tvořivý
Pohádkový statek Vranovice
herní a tvořivý
Vodní hamr Dobřív,
vojenské muzeum Rokycany
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence z celkové ceny

3.150,‐ Kč
2.830,‐ Kč
600,‐ Kč

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Po 24.6.2013, taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety se přihlaste osobně nebo e‐mailem. Děkujeme.
V Plzni dne ………………………… Podpis rodičů …………………………………………
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Platba příměstského tábora
‐ hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
‐ převodem na účet č. 234624537 / 0300 pod VS 200 s uvedením jména dítěte
a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě

Přílohy přihlášky na příměstský tábor
‐ prohlášení o bezinfekčnosti (dotazník obdržíte u nás), kopie průkazu zdravotní
pojišťovny, případně souhlas se samostatným docházením

Těšíme se na vás.

Termín zápisů pro školní rok 2013/2014 :
Čt a Pá 5. ‐ 6.9.2013 od 8:00 do 18:00 hodin
Nabídku herních klubů, zájmových a pohybových kroužků včas zveřejníme na
stránkách www.akademie‐nadani.cz v sekci „Naše činnost“.
K dispozici ke stažení bude také brožura se souhrnem všech nabízených
aktivit. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné informace.

! POZOR !
Od 1.7.2013 nás
najdete v Plzni na
Jiráskově nám. 31
(nedaleko kostela).
Akademie NAdání o. s.
www.akademie-nadani.cz

