
PRO VŠECHNY ŽÁKY  VO, HO, TO A LDO SE POŘÁDÁ TRADIČNÍ 
ČTYŘDENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA TÁBOŘE NA BALDĚ V JEDLOVÉ 

 
TERMÍN :  od 31.5.  do  3. 6. 2018 
CENA STRAVY (5x denně) A UBYTOVÁNÍ JE 700,- Kč na osobu 
(zaplatit a přihlásit se můžete v ZUŠ do 23.5. u vyučujících nebo v ředitelně) 
 
Sraz dětí –ve čtvrtek 31.5. od 15 do 16 hod. na táboře Balda, ukončení pobytu je v neděli 
3.6. od 14,30 hod. do 15 hod. také na Baldě, ubytování v chatkách po 4 nebo 7 osobách  
(máte možnost se domluvit a nahlásit předem), seznam osobních věcí dostanete při 
zaplacení. Program je opět poutavý, plný tvořivých činností s uměleckým zaměřením, 
soutěží, her, písní a tematicky zaměřených činností. Jednotlivé skupiny budou pracovat na 
tématech ve svých oborech a zdokonalovat se ve studiu svého oboru. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------odstřihněte----- 
Přihláška k pobytu na uměleckém soustředění od 31 5. do 3.6. 2018 
Tímto přihlašuji/ jméno dítěte/ _________________________________ k pobytu na Baldě. 
Souhlasím s účastí mého dítěte na soustředění na Baldě a uhrazením částky 700,- Kč v ZUŠ u 
vyučujících. Souhlasím s pořizováním fotografií a videí z akce.  Prohlašuji, že dítě je zdravé. 
Dne:____________________                Podpis rodičů : _____________________________ 
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