plavba lodí
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motýlí dům

foukání skla

velbloudí farma
Škodovka

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

Důležité informace k příměstským táborům na léto 2016













tábory jsou určeny pro všechny děti od 5 let výše
nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
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.)
v odůvodněných případech (po konzultaci s psycholožkou) si vyhrazujeme
právo na povinné přidělení asistenta k dítěti, a to za symbolické ceny
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 zaměřenými na pohyb, poznávání i získávání
informací, které děti jistě uplatní i ve škole
v rámci herních dnů můžete využít služby renomované logopedky, která se
bude věnovat individuálně každému dítěti - bližší informace podáme osobně
specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny;
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

PŘIHLÁŠKY odevzdávejte nejdéle do Po 20.6.2016
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů 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
STORNO POPLATKY TÁBOR

400,-Kč/osobu
500,-Kč/osobu

 zrušení do 14 dní předem
 zrušení do 7 dní předem
 zrušení 3 dny předem a méně

1.500,-Kč/osobu
2.000,-Kč/osobu
2.200,-Kč/osobu

Akademie NAdání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

KDY :

Pá 1.7.2016
Po 4.7.2016
Čt – Pá 7.7. a 8.7.2016
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Pá – Kejklířské vystoupení Lukáše Kučery (hry, vycházka)
- různé kejklířské kousky, z nichž některé se i naučíte pod vedením
zkušeného žongléra
Po – Bolevecké rybníky u Plzně (exkurze s programem)
- zajímavá procházka kolem nedaleké soustavy rybníků se spoustou
šifer a neobyčejných úkolů
Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – celodenní výlet (výlet s programem)
- program zvolíme podle počtu přihlášených dětí a jejich zájmů
datum
Pá 1.7.
Po 4.7.
Čt 7.7.
Pá 8.7.
4 dny

program
Kejklířské vystoupení
Bolevecké rybníky
herní a tvořivý, logopedie
celodenní výlet
dle programu

cena
710,- Kč
580,- Kč
580,- Kč
580,- Kč
2.450,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 2.150,- Kč
(pouze při využití všech 4 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.300,- Kč
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

KDY :

Po – Pá 11.7. až 15.7.2016
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – sportovně naučná vycházka po okolí Plzně (výlet s programem)
- kolomazná pec, park Homolka apod.
Út – „Fyzika je zábava“, herní den, logopedie (fyzika, hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Muzeum techniky a řemesel v Kolovči, státní hrad Švihov
(návštěva s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – „Fyzika je zábava“, herní den, logopedie (fyzika, hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Zámek a labyrintárium Loučeň (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 11.7.
Út 12.7.
St 13.7.
Čt 14.7.
Pá 15.7.
5 dnů

Program
vycházka
fyzika, hry, logopedie
muzeum techniky, hrad
fyzika, hry, logopedie
zámek a labyrintárium
dle programu

cena
550,- Kč
550,- Kč
760,- Kč
550,- Kč
1.020,- Kč
3.390, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.240,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.280,- Kč
Akademie NAdání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

St 13.7.2016 Muzeum techniky a řemesel v Kolovči,
státní hrad Švihov
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)
Muzeum Koloveč s více než 7500 exponáty patří mezi největší
a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena
všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici.
Hrad Švihov byl od počátku koncipován jako umělý ostrov. Jedná se
o nejzachovalejší a zároveň největší vodní hrad v Čechách.
CENA :
- dítě 550,- Kč, dospělý 550,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 490,- Kč, dospělý 490,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 15.7.2016 Zámek a labyrintárium Loučeň
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 6:00 do 17:00 hodin)
Zámek Loučeň je romantickou barokní památkou s původními interiéry.
Obklopuje ho rozlehlý anglický park, který před nedávnem obohatil jeden
celoevropský unikát - soubor 11 labyrintů a bludišť. Labyrintem vede jediná
cesta, byť pořádně klikatá. Oproti tomu v bludišti narazíte na mnohá
rozcestí. A přitom ne každá z cest, kterou si na těchto rozcestích vyberete,
vede tím správným směrem. Nezapomeneme ani na nevšední prohlídku
samotného zámku a zajímavosti z oblasti života dřevin. Ochutnáte i místní
specialitu „čápy s mákem“, kdy recept je přísným tajemstvím.
CENA :
- dítě 840,- Kč, dospělý 810,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 760,- Kč, dospělý 730,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

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

KDY :

Po – Pá 18.7. až 22.7.2016
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – „Etiketa hrou“, herní den, logopedie (etiketa, hry)
- děti se seznámí se základními pravidly etikety a vyzkoušejí si je v praxi
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – „Zdravověda není věda“, herní den, logopedie (zdravověda, hry)
- program vzdělávacího centra Edukuj pro první pomoc
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Putování po Čechách (pobyt 1. den)
Čt – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
Pá – Putování po Čechách (pobyt 3. den)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
- na tyto 3 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt
datum
Po 18.7.
Út 19.7.
St 20.7.
Čt 21.7.
Pá 22.7.
5 dnů

program
etiketa, logopedie
zdravověda, logopedie
pobyt (1.den)
pobyt (2. den)
pobyt (3. den)
dle programu

cena
580,- Kč
580,- Kč
4.310,- Kč
5.470,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 4.990,- / 3.990,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů tábora/3 dnů pobytu)
v ceně pobytu i ubytování (s sebou pouze kapesné a pas/občanský průkaz)
při přihlášení na 3. běh včetně pobytu je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro 3. běh/pobyt - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč
Akademie NAdání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

St – Pá 20.7. až 22.7.2016 Touláme se po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
UBYTOVÁNÍ : 2 až 6-lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
(celý objekt je rezervován pouze pro ANA)
STRAVA : plná penze (začátek ve St 20.7. obědem, konec v Pá 22.7. večeří)
PROGRAM :
St 20.7. – navštívíte sklárnu AJETO v Novém Boru, kde si každý vyfoukne
svůj výrobek; zavítáte do jediné výrobny masopustního a karnevalového
zboží PVO v Zákupech; pokocháte se pohledem na údolí řeky Kamenice, kde
se natáčela pohádka „Pyšná princezna“
Čt 21.7. – těšte se na parní lokomotivu, prohlídku skalního města
a zříceniny hradu a kláštera Oybin a tropickou expozici Motýlí dům
v německém Jonsdorfu; cestou zpět ochutnáte jedinečnou zmrzlinu ve
Stráži pod Ralskem
Pá 22.7. – čeká vás návštěva Zámeckého pivovaru Frýdlant, Železničního
muzea Frýdlantských okresních drah, ŠKODA Muzea a Leteckého muzea
Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
Vše doplníme i gastronomickými zážitky - každý den můžete vybírat až ze 3
hlavních jídel v restauracích jako je Sklářská krčma nebo Skála ve skále.
POZOR – Ve Čt je nezbytné mít s sebou pas nebo občanský průkaz, a to
i pro děti, protože v rámci programu navštívíme Německo.
CENA :
- dítě 3.990,- Kč, dospělý 4.350,- Kč (včetně ubytování, stravy, vstupů,
dopravy, programu, průvodce a pokladu pro děti)
- dítě 3.690,- Kč, dospělý 3.950,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.
- pojištění si můžete případně zařídit za výhodnou cenu prostřednictvím ANA
při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč

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

KDY :

Po – Pá 25.7. až 29.7.2016
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – Farma Moulisových v Milínově (výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Út – Dračí doupě, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Skryjská jezírka, muzeum a stezka s trilobity (návštěva s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – Dračí doupě, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Muzeum marcipánu a čokolády Tábor, velbloudí farma v Záhosticích
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 25.7.
Út 26.7.
St 27.7.
Čt 28.7.
Pá 29.7.
5 dnů

program
Farma Moulisových
Dračí doupě, hry, logopedie
Skryjská jezírka, trilobiti
Dračí doupě, hry, logopedie
čokoládovna Orion, velbloudí farma
dle programu

cena
680,- Kč
550,- Kč
710,- Kč
550,- Kč
900,- Kč
3.390, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.170,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.250,- Kč
Akademie NAdání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

Po 25.7.2016 Farma Moulisových v Milínově
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- stlučete si máslo v dřevěné máselnici, podojíte atrapu krávy, dozvíte se
něco o obilí, domácích zvířatech, pekařství a upečete si svou vlastní housku
- ke svačině budou domácí vdolky a oběd ze surovin v bio kvalitě
CENA :
- dítě 430,- Kč, dospělý 430,- Kč (včetně dopravy, vstupů, pečení a oběda)
- dítě 390,- Kč, dospělý 390,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

St 27.7.2016 Skryjská jezírka a trilobiti
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- projdete se přírodní rezervací „Jezírka“ u Skryjí
- navštívíte geologické muzeum Památník Joachima Barranda
se sbírkami trilobitů a naučnou stezku „Po stopě trilobita“
CENA :
- dítě 430,- Kč, dospělý 430,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 390,- Kč, dospělý 390,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 29.7.2016 Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
a velbloudí farma v Záhosticích
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- seznámíte se blíže s výrobou a zpracováním čokolády a marcipánu;
v tvořivé dílně si pak každý vymodeluje výrobek z marcipánu, který si odnese
- vydáte se do velbloudího ráje a dozvíte se více o velbloudech a lamách
CENA :
- dítě 790,- Kč, dospělý 790,- Kč (včetně dopravy, vstupů, pokladu a oběda)
- dítě 710,- Kč, dospělý 710,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

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

KDY :

Po – Pá 1.8. až 5.8.2016
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
- vylepšíme „našim“ autobusům jejich výhled z garáží
Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – plavba lodí po Vltavě s překvapením (výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Park Mirakulum v Milovicích (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 1.8.
Út 2.8.
St 3.8.
Čt 4.8.
Pá 5.8.
5 dnů

Program
Muzeum dopravy
herní a tvořivý, logopedie
plavba lodí po Vltavě
herní a tvořivý, logopedie
Park Mirakulum
dle programu

cena
610,- Kč
550,- Kč
990,- Kč
550,- Kč
970,- Kč
3.670,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.460,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.530,- Kč
Akademie NAdání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

Po 1.8.2016 Muzeum dopravy ve Strašicích
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 8:00 do 16:00 hodin)
Trochu chceme pomoci i letos – motyčku, hrabičky, případně i koště s sebou.
CENA :
- dítě 350,- Kč, dospělý 350,- Kč (včetně dopravy a vuřtů)

St 3.8.2016 Plavba lodí po Vltavě
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)
Den plný zábavy s plavbou na lodi a překvapením.
CENA :
- dítě 750,- Kč, dospělý 750,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 700,- Kč, dospělý 700,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 5.8.2016 Park Mirakulum v Milovicích
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)
Zábavně – naučný areál nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových
aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete zde lesní hřiště,
kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby,
prolézačky, vodní svět, oázy s vodními hříčkami a v neposlední řadě
i úzkokolejnou železnici, která park propojuje se sousedním Tankodromem.
CENA :
- dítě 780,- Kč, dospělý 750,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 680,- Kč, dospělý 650,- Kč při rezervaci a platbě do 31.5.

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

Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2016
Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………..…… , datum narození : ………………………...
Adresa bydliště : ……………………………………………………………………………………………………….………….
Kontakt na rodiče – telefon : ……………………….… , e-mail : ……………………………………………………
1.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Pá 1.7.
Po 4.7.
Čt 7.7.
Pá 8.7.
4 dny
akce
akce

program
Kejklířské vystoupení Lukáše Kučery
Bolevecké rybníky Plzeň
herní a tvořivý, logopedie
celodenní výlet
dle programu
přihláška do 31.5. na všechny 4 dny
sleva pro sourozence – každé dítě

cena
710,- Kč
580,- Kč
580,- Kč
580,- Kč
2.450,- Kč
2.300,- Kč
2.150,- Kč

zaškrtněte*

cena
550,- Kč
550,- Kč
760,- Kč
550,- Kč
1.020,- Kč
3.430,- Kč
3.280,- Kč
3.240,- Kč

zaškrtněte*

cena
580,- Kč
580,- Kč
4.310,- Kč
5.470,- Kč
4.990,- Kč
3.990,-kč

zaškrtněte*

2.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 11.7
Út 12.7.
St 13.7.
Čt 14.7.
Pá 15.7.
5 dnů
akce
akce

program
sportovně naučná vycházka Plzeň
Fyzika je zábava, herní, logopedie
Muzeum techniky Koloveč, hrad Švihov
Fyzika je zábava, herní, logopedie
Zámek a labyrintárium Loučeň
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

3.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 18.7.
Út 19.7.
St 20.7.
Čt 21.7.
Pá 22.7.
5 dnů
akce
akce

program
Etiketa hrou, logopedie
Zdravověda není věda, logopedie
Putování po Čechách (1. den)
Putování po Čechách (2. den)
Putování po Čechách (3. den)
dle programu
sleva pro sourozence na všech 5 dnů
sleva pro sourozence na všechny 3 dny pobytu

Akademie NAdání, z.s.
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4.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 25.7.
Út 26.7.
St 27.7.
Čt 28.7.
Pá 29.7.
5 dnů
akce
akce

program
Farma Moulisových Milínov
Dračí doupě, herní, logopedie
Skryjská jezírka, muzeum a stezka s trilobity
Dračí doupě, herní, logopedie
čokoládovna Tábor, velbloudí farma Záhostice
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

cena
680,- Kč
550,- Kč
710,- Kč
550,- Kč
900,- Kč
3.390,- Kč
3.250,- Kč
3.170,- Kč

zaškrtněte*

cena
610,- Kč
550,- Kč
990,- Kč
550,- Kč
970,- Kč
3.670, -Kč
3.530,- Kč
3.460,- Kč

zaškrtněte*

5.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 1.8.
Út 2.8.
St 3.8.
Čt 4.8.
Pá 5.8
5 dnů
akce
akce

program
Muzeum dopravy Strašice
herní a tvořivý, logopedie
plavba lodí po Vltavě
herní a tvořivý, logopedie
Park Mirakulum Milovice
dle programu
přihláška do 31.5. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Po 20.6.2016, taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety - hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.
V Plzni dne ………………………. Podpis rodičů : ..…………………………………………………….

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, kopie průkazu zdravotní pojišťovny, informace
o zdravotním stavu dítěte, případně souhlas s fotografováním a se samostatným
odcházením (viz dále)

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

(odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstské tábory ANA 2016 (1.7. – 5.8.2016)
Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………..…… , datum narození : ………………………...
Adresa bydliště : ……………………………………………………………………………………………………….………….
Kontakt na rodiče – telefon : ……………………….… , e-mail : ……………………………………………………

Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo. Současně mi není známo, že by výše jmenovaný/á
v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které
onemocněly infekční chorobou. Zmíněné dítě nejeví známky onemocnění (zvracení,
průjem, zvýšená teplota atp.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil tomuto dítěti
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Diagnóza :* žádná - ADHD - PAS - jiná …………………………………………………………………….……………
Léky nutné k podání v ANA : …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Avioplantu v případě nevolnosti v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V naléhavějších případech budeme způsob ošetření konzultovat po telefonu se
zákonným zástupcem a k dalšímu postupu postačí jeho ústní souhlas.

Souhlas s fotografováním
Souhlasím - nesouhlasím*
s fotografováním mého dítěte a případným uveřejněním fotografií na webových
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnosti.

Souhlas se samostatným odcházením
Souhlasím - nesouhlasím*,
aby mé dítě samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora.
V Plzni dne ………………….... Podpis zákonného zástupce : .......................................................
*nehodící se škrtněte

Akademie NAdání, z.s.
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Termín zápisů pro školní rok 2016/2017 :
St – Čt 7.9. a 8.9.2016 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).
Na zápisy se určitě dostavte. Poskytneme vám osobně kompletní informace
o činnosti ANA, vyřídíme zde potřebné formality (přihlášky, pokyny k platbě)
a probereme specifika, která případně s vašimi dětmi souvisejí. Navíc v den
zápisu stále můžete ovlivnit čas i den, kdy bude žádaný kroužek probíhat.
V době zápisu si vaše děti mohou zahrát nějakou deskovou hru, vybarvit
mandalu pro radost nebo si něco malého vyrobit.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo do stávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME
na školní rok 2016/2017 :
Dramatický kroužek
kroužek Předškoláček
Jóga pro děti i dospělé
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO PĚSTOUNY
Zájemci o uzavření „Dohody o výkonu pěstounské péče“
- kontaktujte nás na e-mailu info@akademie-nadani.cz
nebo na telefonu 604 612 205.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomoci dětem
v jejich nelehké cestě životem. Máte náš obdiv a podporu.

Činnost ANA v roce 2016 finančně podpořil
Plzeňský kraj dotací Odboru kanceláře hejtmana.
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