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Vzdělávací centrum Svět, s.r.o. 
Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín 1 
IČ: 27301028 
www.vzdelavacicentrumsvet.cz 
vzdelavacicentrumsvet@centrum.cz 

 Kontaktní tel.: 775 605 802 
 

 

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 

Termín konání:  1. 13. – 17. 7. 2020 – Hravá angličtina 

   2. 20. – 24. 7. 2020 – Youtubering a sociální sítě 

   3. 27. – 31. 7. 2020 – Programování v Minecraft 
   (zvolený turnus zakroužkujte) 

Místo konání:   Na Stráni 2014/28, 40502 Děčín 6 (ZŠ a MŠ Svět) 

Instruktoři:  Mgr. Anna Miškovská , Karolína Doudová, Tereza Kadárová 

Cena:   2.900,- 

 

Jméno a příjmení dítěte:____________________________________________ 

Datum narození: _______________________________________________________________ 

Třída, do které dítě dochází:____________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna:_____________________       

Zdravotní stav/alergie/užívané léky:_________________________________________________ 

Velikost trička: _______ 

 

Zákonný zástupce:  

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________ 

 

Tel.:______________________________     e-mail:_____________________________ 

 

http://www.vzdelavacicentrumsvet.cz/
mailto:vzdelavacicentrumsvet@centrum.cz
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Rodič nebo zákonný zástupce bere na vědomí a svým podpisem stvrzuje, že:  

- Dítě na tábor přiveze každý den v 8:00 hod a vyzvedne si jej v 16:30 hod. 

- Dítě je zdravotně způsobilé - bezinfekční. Pokud se u dítěte projeví akutní zhoršení zdravotního 

stavu, organizátor tuto skutečnost sdělí zákonnému zástupci a ten si dítě vyzvedne. 

- Pokud dítě z nedbalosti nebo úmyslně poškodí majetek nebo vybavení ZŠ a MŠ Svět, může mu být 

dána k úhradě příslušná částka škody. 

- Souhlasí s nakládáním s osobními údaji dítěte pro potřeby tábora v souladu s evropskou směrnicí 

GDPR. 

- *Souhlasí / Nesouhlasí  s pořizováním fotografií a videí dítěte, které pak mohou být použity 

k propagaci Soukromé ZŠ a MŠ Svět a Vzdělávacího centra Svět, s.r.o. 

- Dítě na tábor nepřinese nebezpečné látky a předměty. Veškeré cennosti nejsou potřebné k účasti 

na táboře a Vzdělávací centrum Svět za ně nezodpovídá.  

Vzdělávací centrum Svět se zavazuje poskytnout dítěti program příměstského tábora ve stanoveném 

termínu a čase (13. – 31. 7. 2020, vždy od 8:00 – 16:30h). Cena zahrnuje program, zázemí, celodenní 

stravování, pitný režim. Veškeré informace týkající se programu zašleme v průběhu měsíce května. 

Vaše místo bude rezervované po zaplacení nevratné zálohy Kč 1.000,- na bankovní účet Vzdělávacího 

centra Svět, č. 886869329/0800. Doplatek (1.900,-) je splatný do 31. 5. 2020 na stejný účet. Do 

Variabilního symbolu uveďte prosím Vaše telefonní číslo a do poznámky napište TÁBOR AJ a jméno 

svého dítěte.    

V ceně není zahrnuto úrazové pojištění. 

Dítě je přijato k účasti na tábor po: 

- Podepsání a odevzdání této přihlášky ve škole Svět nebo její naskenování a zaslání na email 

Vzdělávacího centra Svět/ info@studentschool.cz. 

- Odevzdání/odeslání s přihláškou fotokopie karty zdravotní pojišťovny  

- Odevzdání léků s rozpisem dávkování a souhlasem o podání třetí osobou, pokud je dítě užívá 

- Zaplacení zálohy a do 31.5.2020 doplacení celé částky 

 

V ___________________ dne________________ 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte______________________________________ 

                                                           
* Nehodící se škrtněte 


