Rozjezdové soustředění
10. - 11. října 2015

ZŠ Vedlejší

Milí Muzikanti! Již brzy oprášíte své nástroje, které u většiny z Vás asi přes prázdniny ležely
někde v koutě. A většina zřejmě také zapomněla mnohé z toho, co jste se naučili. Bodejť by ne,
za takovou dobu! Aby se Vám letos dobře začínalo a zvládli jste vše co nejlépe, připravili jsme
pro Vás soustředění. Tentokrát ale bude od těch, které znáte, poněkud odlišné. Nebudeme
secvičovat písničky. Tentokrát se budeme věnovat hlavně tomu, abychom z vaší paměti vylovili
vše, co jste tam loni uložili a Vy jste mohli v klidu navázat a posunout se dále.

Na co se můžete těšit?
Seznámení s novými kamarády
Táborák se špekáčky a písničkami
Hry logické, pohybové i hudební
Poznáte písničky, které nás letos čekají
Zábavný hudební rozjezd
Obří piano a taneční podložky
(co jsme z teorie zapomněli)
Přespání ve škole s kamarády
Promítání z minulých let
Relaxace v podobě masáží a kadeřnického salonu
Sraz: v sobotu v 9:00 u hlavního vchodu do školy
Konec: v neděli v 16:00
S sebou: karimatku (kdo nemá, nahlaste, vezmeme), spacák nebo deku, pohodlné
oblečení, přezůvky, láhev na pití, starší kytaristé kytary, slohu na noty
Strava: Obědy máme zajištěny v restauraci,
večeři, svačiny a snídani budeme mít ve škole.
Cena: 500,-Kč (strava, program a pedagogický dozor)
Cucka
Těší se na Vás Cucka, Dodo, Hanka, Liška, Paťa a Verča
732 200 625
www.severka.org/index.php/muzikanti

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ
rozjezdoé Soustředění muzikanti - 10. - 11. října 2015
DÍTĚ:
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
KONTAKT na rodiče v průběhu akce:
Jméno:
Telefon:
Jméno:
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, děti jsou povinny se tímto řádem řídit.
* 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 a činnosti školy
*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 ................................................
.......................................................
Podpis zákonného zástupce:

1) Přihlaste se prosím smskou u Cucky.
2) Vyplněnou přihlášku stačí odevzdat na srazu spolu s platbou.

Pojišťovna:

