
Pomalu se nám blíží konec roku a s ním závěrečné vystoupení. Čeká nás tedy naše víkendové 
soustředění, kde všechno dopilujeme a připravíme. 

Na co se můžete těšit?                                    
Čeká nás samozřejmě příprava divadla, písniček, tanečních choreografií

Harmonogram:
Pátek: v 15:00 - 18:00 na ZŠ Vedlejší - příchody i odchody vždy zadním vchodem
Sobota i neděle: 9:00 - 18:00 v bosonožské Orlovně. Sraz buď na místě nebo v 8:41 na zastávce Osová.

Vystoupení:
V neděli 27.5. v 17:00 v Orlovně. Bus č. 69, zastávka Skalní, autem parkování u Střední školy stavebních 
řemesel (50m).

Cena: . V ceně je zahrnut 2x teplý oběd v restauraci, svačiny, ped. dozor a materiál k programu.500,-Kč
Vstupné na představení: 100,-Kč (zaplaťte prosím společně) – jednorázová částka za rodinu. Peníze budou 
použity na zvukaře. 
Letos s námi nebude vystupovat zumba, proto bude v sále dostatek místa. Pozvěte bez problémů libovolný 
počet členů rodiny či kamarádů, ať nemáme prázdný sál:-).    

S sebou: jízdenky dle potřeby, přezůvky, láhev na pi�, pohodlné oblečení, scénář (nezapomeňte si ho před 
soustředěním projít a vše doučit), písničky, kostým.

Další info: Zuzana Del Favero 732 200 625

Soustředění MEDVĚDÍ BRATŘI
25. - 27. května 2018 Soustředění muzikál - 25. - 27. 5 2018

DÍTĚ:

Jméno:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Rodič:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              

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 ve kterém se akce koná, 

* 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.
*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 známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Dne 25. 5. 2018

.......................................................
Podpis zákonného zástupce: 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ

děti jsou povinny se tímto řádem řídit.



Stejně jako loni se nám s koncem školního roku blíží závěrečné vystoupení 
- tentokrát v podobě muzikálového příběhu Medvědí bratři. 

Děti  ze 3. a 4. třídy si k této pohádce připravily dvě taneční choreografie.
Zveme Vás tedy ke shlédnutí našeho tajemného příběhu!

Příprava: sobota 26. 5. v orlovně - 14:00 - 16:00 - 3. třída  (Účast nutná)
                                                      - 16: 00 - 18:00 - 4. A třída   (Účast nutná)
Generálka:  neděle 27. 5. ve 13:00 v orlovně - všichni

Vystoupení: V neděli 27.5. v 17:00 - 18:00 v Orlovně. 

S sebou: 
3. třída - hnědé nebo černé legíny či kalhoty (tepláky) a tričko s dlouhým rukávem, tmavou 
obuv,
              ve škole vyrobené uši medvěda. Pokud máte cokoli na doladění kostýmu medvěda. 
4. třída - černé legíny nebo kalhoty (tepláky) a tričko s dlouhým rukávem, tmavou obuv, 
              cokoli na doladění kostýmu indiána. 
              Děvčata si doma zapletou nejlépe dva indiánské copy.
              Indiánský přehoz mají děti připravený od nás včetně čelenky.
Všichni - láhev na pití, pohodlné oblečení, texty k písničkám.

Vstupné: 50,-Kč pro libovolný počet členů rodiny. Vstupné bude použito na zaplacení zvukaře. 
                       Vstupenky obdrží dě� ve škole, stačí nahlásit počet. 

MEDVĚDÍ BRATŘI 26. - 27. května 2018

Soustředění muzikál - 25. - 27. 5 2018

DÍTĚ:

Jméno:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              

Dítě bude odcházet v sobotu 26. 5. 2018 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, ve kterém se akce koná, 

* 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.
*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 známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Dne 25. 5. 2018 .......................................................
Podpis zákonného zástupce: 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI MEDVĚDÍ BRATŘI

děti jsou povinny se tímto řádem řídit.


