Alma Mater – centrum rozvoje tvořivosti, o.s.
Osvoboditelů 15, Velká Polom
www. alma-mater-centrum.cz, www.rozpuk.com
pořádá

„Aktivní prázdniny s ROZPUKEM“ 2013
I. 29.07. – 31.07. 2013

Termín:

sportovní program pro juniory
Pro koho?

pro Tebe

- máš-li 12 let a více
- chceš-li zahnat nudu a být aktivní
- baví-li Tě sport, můžeš jej rozvíjet
- hledáš-li společnost, přijď mezi nás

Zahájení denně v 8.00 (8.30) hod, ukončení v 16.00 hod. (dle domluvy)
1.790,-Kč
(pro 2.stupeň ZŠ)

Cena:

Cena zahrnuje oběd s nápojem v restauraci, ovoce na svačinu, náklady na sportovní a
výtvarnou činnost, vstupné na akce a speciální program, lektorné, úrazové pojištění, doprava.
Program:
- celodenní výlet na Ostravici - vlakem, návštěva lanového centra Opičárna, turistika
- návštěva plaveckého bazénu SAREZA, beach volejbal
- bowling – areál Vltava v Ostravě- Porubě, sportovní centrum FAJNE v Ostravě-Poruběbadminton, squash i s trenérem, možnost zapůjčení rakety
S sebou vezměte: Sportovní oblečení a obuv dle programu, náhradní tričko, svačinu, pití, pláštěnku
kartičku zdravotní pojišťovny.

„Prázdninová dílna tvůrčí keramiky“
III. 19.08.-22.08.2013

Termín:
Cena:
Program:

(termín glazování bude upřesněn aktuálně v 09/2013)
pro (2. stupeň ZŠ) – denně od 13.00 hod – 17.00 hod
1.790,- Kč (cena zahrnuje lektorné, náklady na materiál, glazury, výpaly, jedno
sobotní odpoledne, kdy proběhne dekorace a glazování výrobků, pitný režim)
Rozvíjíme svou tvořivost a zručnost, individuální i skupinovou tvorbu, keramické tvoření pro
každého, modelování, dekorace, glazování, seznamování se s hlavními keramickými
technikami, rozvoj tvůrčích přístupů pomocí výtvarných technik a materiálů.

Závazné přihlášky:
Úhrada programu:

tel. 776 771 879 – Ing. Dana Skokanová, dana@skokanova.cz
po domluvě v hotovosti nebo na č.ú: 249058777/0300 VS-den a měs.
narození, poslední dvojčíslí-číslo termínu (01,03)

Zde odstřihněte a jako přihlášku vyplňte pouze spodní odstřiženou část a odevzdejte do 31.05.2013.
Současně se přihlaste na tel. č. : 776 771 879 nebo e-mailem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na „ Aktivní prázdniny s ROZPUKEM“ 2013
Jméno a příjmení: …………………………………......datum narození……………….........................
Bydliště:…………………………….................................. na termín:............I...............III.............
Závažná sdělení rodičů (zdravotní stav, léky atd.)……………………………………………...........
Tel. číslo rodičů:

………………........……………e-mail:…………………….........................

Souhlasím, aby mé dítě odešlo po skončení každodenního programu od centra tvořivosti na ul Osvoboditelů 15,
Velká Polom bez doprovodu rodičů, a to na vlastní zodpovědnost.

ANO

………………………………

NE ………………………………

podpis rodiče (zák.zástupce)
podpis rodiče (zák.zástupce)
Kdo se „Aktivních prázdnin s Rozpukem“ nezúčastní, nebo opustí program bez vážného důvodu (lékařského
potvrzení), ztrácí nárok na vrácení části úhrady programu. Za zdravotní stav a cenné předměty dítěte (mobily,
fotoaparáty aj.) zodpovídají rodiče svým podpisem na přihlášce.

…………………………….
Ve Velké Polomi dne

…………………………………
podpis rodiče (zák.zástupce)

