
Během celého víkendu budeme secvičovat představení, které v neděli odpoledne zahrajeme pro 
rodiče a kamarády. 

Na co se můžete těšit?                                    
Čeká nás samozřejmě příprava divadla, písniček, taneční choreografie a malování kulis, připravili 
jsme také zábavný blok s žonglováním .

Harmonogram:
Pátek: muzikály v 16:00 - 18:30 na ZŠ Vedlejší, zumba až od soboty
Sobota všichni 9:00 - 18:00 tamtéž
Neděle sraz v 9:00 na Vedlejší, po obědě dě� odvedeme na vystoupení do Bystrce, vyzvednete si je až zde.

Cena:  muzikály, v ceně je zahrnut 2x teplý oběd v restauraci, svačiny, ped. dozor a 500,-Kč 450,-Kč zumba, 
materiál k programu.
Vstupné na představení: 100,-Kč – jednorázová částka za rodinu. Peníze budou použity na pronájem sálu.

S sebou: 1 jízdenku, přezůvky, láhev na pi�, pohodlné oblečení, scénář (nezapomeňte si ho před 
soustředěním projít a vše doučit), písničky (pla� totéž pro texty), oblečení dle domuvy s vedoucími. 

Scénář, texty a mp3 karaoke
Najdete je na našich stránkách - nezapomeňte se tam podívat a vše procvičit.

Vystoupení:
V neděli 20. 3. v 17:00 ve Spol. centru Bystrc, Odbojářská 2. Doprava – autobus č. 50, parkování u budovy.

Prosíme o včasné přihlášení přes email nebo sms. 

Další info www.severka.org/index.php/muzikan� nebo Zuzana Del Favero 732 200 625

Soustředění MUZIKÁLY a ZUMBA
18. - 20. března 2016           ZŠ Vedlejší

1) Přihlaste se obratem sms 
    nebo emailem. 
    Stačí napsat - zúčastním se.
2) Přihlášku a účastnický poplatek 
    přineste na sraz. 

Soustředění muzikál a zumba - 18. - 20. 3. 2016

DÍTĚ:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Jméno:

Telefon:

Jméno:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              Pojišťovna:

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: 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ
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