MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
Cheb 350 11
Tel.: 739 322 499
sekretariat@muzeumcheb.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝTVARNÁ DÍLNA V MUZEU
MUZEUM CHEB PŘIPRAVILO PRO DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ
JARNÍ VÝTVARNOU DÍLNU

„KDYŽ BYLO NÁMĚSTÍ V PLENKÁCH“

Jedná se o muzejní tábor, který se bude konat v době jarních prázdnin od 6. 2. – 10. 2. 2017
vždy od 8:00 do 15:30 hodin.
Pro děti bude připraven bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a zábavy.
Táborníci nahlédnou do historie chebského náměstí, Chebu i Chebska. Na chvíli se stanou
nejen archeology, ale i šikovnými řemeslníky a umělci.

Tento typ tábora jistě přivítají především zaměstnaní rodiče, kteří se nemohou o jarních prázdninách
svým dětem zcela věnovat. Tábor je určen především pro děti z 1. stupně ZŠ.
Zajištěn bude pitný režim a oběd v nedaleké restauraci.
Počet účastníků je omezen - 20 dětí.
Poplatek za účast je 1 000 Kč. Dítě lze přihlásit i na omezený počet dní / 1 den - 200 Kč /.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Platba:
bezhotovostním převodem na č. účtu 43 - 6259620257 / 0100
variabilní symbol - rodné číslo dítěte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška do příměstského tábora Muzea Cheb

T

Termín:
6. 2. – 10. 2. 2017
Cena:
1 000 Kč - týden, 200 Kč - den
Přihlášku a potvrzení o zaplacení odevzdejte na sekretariátě Muzea Cheb do 24. 1. 2017.
Potvrzení o zaplacení můžete také zaslat na e-mail pecarkova@muzeumcheb.cz.
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Jméno a příjmení: .........................................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................................................
Adresa bydliště: ............................................................................................................................
Kontakt na rodiče: ........................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: ..................................................................................................................
U svého dítěte upozorňuji na zdravotní a jiné problémy: ..............................................................................
Souhlasím s tím, aby organizátor tábora pořizoval v jeho průběhu fotografie dokumentující činnost účastníků akce a pořízené
snímky zveřejnil jako ukázku z činnosti na svých internetových stránkách.

datum a podpis .............................................................................................................................

