
 
 

 
  

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY – KLUB(OVNA) LUNA – PARK LOUNY 
 

Jméno a příjmení dcery/syna  ............................................................................................................  

Datum narození  ...............................................................................................................................  

Bydliště  ...............................................................................................................................  

Alergie, léky  ...............................................................................................................................  

Závazně přihlašuji dceru/syna na: 

 1. – 10. 7. 2020 Příměstský tábor „Stezkami za zábavou a poznáním“ 

 3. – 14. 8. 2020 Příměstský tábor „Naše planeta země“ 

Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce  .................................................................................  

Kontaktní telefon + e-mail  ............................................................................................................  

Závaznou přihlášku odevzdávejte a platbu realizujte v Klub(ovně) Luna nebo v oddělení studovny v MKL. Přihláška je 

závazná a je platná od doby zaplacení příslušné částky. 

Příměstský tábor (dále jen PT) je pro děti pohybově zdatné od 7 do 15 let věku, resp. pro děti školního věku. 

Účastníkům PT se zakazuje manipulace s elektrickými spotřebiči (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba aj.), 

zásuvkami, případně nosit do Klub(ovny) Luna vlastní elektrické spotřebiče (nabíječky na mobil apod.). V případě 

oken mohou děti manipulovat pouze se spodní částí. Rodiče/zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě může být 

vyloučeno z příměstského tábora v případě hrubého porušení či nerespektování pravidel Klub(ovny) Luna. 

Syn/dcera s sebou budou potřebovat: přezůvky, oblečení na ven, KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, 

kterou přiloží k přihlášce. Rodiče doloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

Klub(ovna) Luna bude otevřena v čase 8:00 – 15:30 hodin, příchod dětí je nutný nejpozději do 9:00 hodin. Strava není 

zajištěna, děti si s sebou přinesou jídlo na celý den. Za přinesenou stravu zodpovídají rodiče. 

Cena PT je: Stezkami za zábavou a poznáním – 700 Kč, Naše planeta země – 1000 Kč. Bližší informace na e-mailu 

kunc@mkl.cz nebo na telefonu 736 472 712 (Klub(ovna) Luna) nebo 731 855 901 (O. Kunc). 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Závaznou přihlášku odevzdávejte a platbu realizujte v Klub(ovně) Luna nebo v oddělení studovny v MKL. Přihláška je 

závazná a je platná od doby zaplacení příslušné částky. 

Příměstský tábor (dále jen PT) je pro děti pohybově zdatné od 7 do 15 let věku, resp. pro děti školního věku. 

Účastníkům PT se zakazuje manipulace s elektrickými spotřebiči (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba aj.), 

zásuvkami, případně nosit do Klub(ovny) Luna vlastní elektrické spotřebiče (nabíječky na mobil apod.). V případě 

oken mohou děti manipulovat pouze se spodní částí. Rodiče/zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě může být 

vyloučeno z příměstského tábora v případě hrubého porušení či nerespektování pravidel Klub(ovny) Luna. 

Syn/dcera s sebou budou potřebovat: přezůvky, oblečení na ven, KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, 

kterou přiloží k přihlášce. Rodiče doloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

Klub(ovna) Luna bude otevřena v čase 8:00 – 15:30 hodin, příchod dětí je nutný nejpozději do 9:00 hodin. Strava není 

zajištěna, děti si s sebou přinesou jídlo na celý den. Za přinesenou stravu zodpovídají rodiče. 

Cena PT je: Stezkami za zábavou a poznáním – 700 Kč, Naše planeta země – 1000 Kč za osobu. Bližší informace na 

e-mailu kunc@mkl.cz nebo na telefonu 736 472 712 (Klub(ovna) Luna) nebo 731 855 901 (O. Kunc). 


