
AKTIVITY PLUS – Sdružení pro aktivní zážitky 
a Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech

Letní dětský 
a dyslektický tábor 2017

„Drhlevírská akademie  
čar a kouzel“

5. 8. 2017 – 18. 8. 2017 

Vážení rodiče, 

již tradičně uspořádá sdružení Aktivity PLUS ve spolupráci s PPP&SPC Semily letní 
dyslektický tábor a letní tábor pro děti. S Vašimi dětmi se opět sejdeme v krásném 
prostředí Českého Ráje u rybníka v Drhlenách. Děti jsou ubytované v chatkách a starají 
se o ně spolu se zkušenými oddílovými vedoucími i pracovnice poradny v Semilech.

Termín: od 05. 08. 2017 (sobota odpoledne) 
 do 18. 08. 2017 (pátek odpoledne) 

Cena:  Cena poukazu činí 4.000 Kč. Jede-li Vaše dítě na tábor se sourozencem, 
je cena pokazu pro každého z nich snížena na 3.900 Kč.  

 Na tuto akci je možné žádat příspěvek z FKSP (potvrzení na požádání vydáme). 

Doprava: Doprava je jako každoročně individuální, aby rodiče měli možnost seznámit 
se s prostředím, kde bude jejich dítě trávit část svých prázdnin.

V případě Vašeho zájmu obratem odešlete vyplněnou přihlášku na  jednu z níže uve-
dených adres: 

  
  
  

Je možné vyplnit i elektronickou PDF přihlášku, kterou lze nalézt na webových 
stránkách tábora http://tabor.pppsemily.cz, a zaslat ji na emailovou adresu: 

aktivity.plus@gmail.com

S pozdravem 

Mgr. Věra Provazníková 

ředitelka PPP&SPC Semily

předsedkyně AKTIVITY PLUS

 tabor.pppsemily.cz 

PPP&SPC Semily 
Nádražní 213 
51301 Semily

AKTIVITY PLUS 
Exnárova 542/1 

50011 Hradec Králové

  
nebo 

 



Údaje o dítěti 
Jméno:  Příjmení: 

Datum narození:  Třída: 

Základní škola: 

Údaje o zákonném zástupci 
Jméno:  Příjmení: 

Kontaktní telefon:  Kontaktní e-mail: 

Adresa bydliště:

Další informace a poznámky

Platební podmínky
Podrobné informace k platbě (částku, číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte obratem po odeslání 
přihlášky. Cena tábora je pro rok 2017 stanovena na 4.000 Kč (3.900 Kč, jede-li Vaše dítě na 
tábor se sourozencem). Úhrada poukazu je možná ve dvou splátkách. Záloha ve výši 1.000,– 
musí být uhrazena do 28. 2. 2017. Zbývající částku je pak třeba doplatit do 30. 4. 2017.

Informace o platbě zaslat: elektronicky poštou

Platba bude provedena: převodem na účet složenkou
 zaplatí zaměstnavatel  
Poznámka: V případě, že zvolíte možnost zaslat informace elektronicky, je nezbytné, abyste v části „Údaje 
o zákonném zástupci“ vyplnili kontaktní email, jinak Vám nebudeme moci tyto informace zaslat. Pokud účast 
na táboře hradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky jeho plný název a adresu.

Storno podmínky
V případě zrušení účasti na táboře do 15. 7. 2017 činí stornopoplatek 1.000 Kč. V případě 
zrušení účasti od 16. 7. 2017 do počátku tábora činí stornopoplatek polovinu ceny poukazu. 
Nenastoupí-li dítě na tábor bez zrušení účasti do počátku tábora, je stornopoplatek v plné 
ceně poukazu. Zrušit účast na táboře je možné písemnou nebo elektronickou formou na 
adresu sdružení AKTIVITY PLUS, přičemž rozhodující je datum doručení žádosti.

Datum:
Podpis zákonného zástupce*

AKTIVITY PLUS – Sdružení pro aktivní zážitky 
a Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s konkrétním kamarádem, uveďte zde jeho 
jméno (pouze jedno). Děti ubytováváme dle pohlaví a věku a při jejich ubytovávání se 
Vám pokusíme vyjít pokud možno vstříc.

Letní dětský 
a dyslektický tábor 2017

„Drhlevírská akademie  
čar a kouzel“

5. 8. 2017 – 18. 8. 2017 

* Přihlášku stačí podepsat až na táboře, není třeba ji kvůli podpisu tisknout a skenovat.
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