
 
 

 
  

 

PŘIHLÁŠKA NA TEMATICKÉ TÝDNY 

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

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

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

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

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

Závazně přihlašuji dceru/syna na: 

 13. – 17. 7. 2020 Fotografický týden 

 20. – 24. 7. 2020 Divadelní a herecký týden 

 27. – 31. 7. 2020 Sportovní a zdravotnický týden 

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. 

Tematické týdny (dále jen TT (jsou pro děti ve věku 8 – 15 let (fotografický), 9 – 15 let (divadelní a herecký), 7 – 15 let 

(sportovní a zdravotnický). Účastníkům TT se zakazuje manipulace s elektrickými spotřebiči (rychlovarná konvice, 

mikrovlnná trouba aj.), zásuvkami, případně nosit do Klub(ovny) Luna či pavilonu A vlastní elektrické spotřebiče. 

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: oblečení na ven, KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, kterou přiloží 

k přihlášce. Rodiče doloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

Tematické týdny budou probíhat v čase 8:30 – 15:30 hodin, příchod dětí je nutný nejpozději do 9:00 hodin. Obvyklý sraz 

bude na parkovišti za baseballovým hřištěm. Strava není zajištěna, děti si s sebou přinesou jídlo na celý den. Za 

přinesenou stravu zodpovídají rodiče. 

Cena tematických týdnů je 800 Kč za osobu. Případné dotazy a bližší informace na e-mailu kunc@mkl.cz nebo na 

telefonu 736 472 712 (Klub(ovna) Luna) nebo 731 855 901 (Ondřej Kunc). 

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

Závaznou přihlášku odevzdávejte a platbu realizujte v Klub(ovně) Luna nebo v oddělení studovny v MKL. Přihláška je 
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mikrovlnná trouba aj.), zásuvkami, případně nosit do Klub(ovny) Luna či pavilonu A vlastní elektrické spotřebiče. 

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: oblečení na ven, KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, kterou přiloží 

k přihlášce. Rodiče doloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

Tematické týdny budou probíhat v čase 8:30 – 15:30 hodin, příchod dětí je nutný nejpozději do 9:00 hodin. Obvyklý sraz 

bude na parkovišti za baseballovým hřištěm. Strava není zajištěna, děti si s sebou přinesou jídlo na celý den. Za 
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