
PŘIHLÁŠKA NA VÝLET PRO DĚTI
   Labyrint divadla DRAK + Tongo

   3. 2. 2017

Jméno, příjmení: ...............................................................................................................................................................

Datum narození: ...............................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

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

U svého dítěte upozorňuji na: .....................................................................................................................................

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

DÍTĚ Z MŠ MUSÍ DOPROVÁZET DOSPĚLÁ OSOBA!

Kontakt na zákonného zástupce:
tel.: .........................................................................e-mail: .........................................................................................

Souhlasím se samostatným ochodem dítěte domů ANO - NE

Souhlasím se samostatným pohybem dítěte v zábavním centru ANO - NE

Souhlasím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů může být moje dítě 

fotografováno ANO - NE

Cena: 300 Kč / dítě, 200Kč /dospělý doprovod 

Zaplacení: V hotovosti v DDM

  Převodem na účet : 211390619/0600
  var. symbol ve tvaru – 0302217, zpráva pro příjemce – jméno dítěte/ účastníka

Přihlášku je nutné odevzdat osobně nebo na e-mail: janda@ddm.litomysl.cz 
Zaplacení do 27. 1. 2017

Program:
Návštěva Labyrintu divadla DRAK a zábavního parku Tongo v HK.

S sebou: Jídlo a pití na celý den, vhodné volnočasové oblečení, kapesné (občerstvení, 
upomínkové předměty), kartičku pojišťovny (stačí kopie). 

Pokud se nenaplní kapacita autobusu, akce bude zrušena.

Podpis zákonného zástupce: ......................................................................................................
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