
9.7. - pondělí Lomnice nad Pop. TATARSKÝ MUŽÍK
Tatarský mužík vás provede tajemstvím našeho 
města a pak hurá na koupaliště.
Pokud bude pršet tak si to užijeme v SVČ.

Vlakem do Paky, Pak na hřiště „U žabáka“.Koupat se 
budeme v krytém bazénu.

Sraz: v 8,00hodin v SVČ                                        Ukončení dne: 15,00hodin v SVČ
Poplatek: 140Kč  (režie, jízdné, vstupné)                                                                    
S sebou: pití a jídlo na celý den, pláštěnku, kapesné, věci do bazénu.

S sebou: pití a jídlo na celý den, pláštěnku, kapesné, plavky a ručník.

10.7. - úterý
Nová Paka

VLAKEM 

Poplatek: 90Kč (režie, vstupné)                                                                                
Sraz: v 8,00hodin v SVČ                                        Ukončení dne: 15,00hodin v SVČ

               Příměstský tábor 2018 
           „KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠIM  
  KRAJEM“ 
 
                               TÁBOR PLNÝ POHYBU A NOVÝCH POZNÁNÍ 
 
                                           Poplatek zahrnuje vždy režii (60Kč) a náklady spojené s aktivitami. 



AUTOBUSEM
11.7. - středa

12.7. - čtvrtek Jilemnice AUTOBUSEM
 Za Krakonošem se vydáme do  zámku a korálkové 
dílny. Zaplaveme si v krytém bazénu.

13.7. - pátek

Přihláška na www.svclomnice.cz telefon: 604 528 279

Autobus nás doveze do Železného Brodu a 
Riegerovou stezkou podél Jizery dojdeme do Semily

Sraz: v 7,45hodin na autobusovém nádraží    Ukončení dne: 15,00hodin v SVČ
Poplatek: 180Kč   (režie, doprava, vstupné)                                                        

S sebou: pití a jídlo na celý den, pláštěnku, plavky a ručník, kapesné. 

Sraz: v 8,00hodin v SVČ                                        Ukončení dne: 15,00hodin v SVČ
Poplatek: 130Kč                                                                            
S sebou: pití a jídlo na celý den, pláštěnku, věci do bazénu.

Lomnice nad Pop. PĚŠKY
Přes věž skokanského můstku, lesem  na lomnické 
koupaliště.

Sraz: v 8,00hodin v SVČ                                        Ukončení dne: 14,00hodin v SVČ
Poplatek: 90Kč (režie, vstupné)                                                                             

S sebou: pití a jídlo na celý den, pláštěnku, kapesné

Riegerova stezka



 
 

Přihlašuji syna – dceru ………………………………………… 
 

Datum narození ……………………………… 
 

Bydliště …………………………………………………………… 
 

Telefon na rodiče …………………………… 
 

Na příměstský tábor 2018 SVČ Sluníčko ve dnech: 
 
                                         Pondělí 9.7.   ano  -  ne 
                                         Úterý     10.7.   ano  -  ne 
                                         Středy    11.7.   ano -  ne 
                                         Čtvrtek   12.7.   ano  - ne 
                                         Pátek     13.7.    ano - ne  

 
U svého dítěte upozorňuji na zdravotní obtíže:  

 
 
 
 

Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný souhlas s tím, 
aby je Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou, příspěvková organizace (SVČ) se sídlem 
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou zpracovávalo ve smyslu evropského nařízení GDPR, směrnice 
SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní matriky SVČ. Souhlas poskytuji na dobu trvání akce a na 
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu 
písemně kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu a  SVČ tyto údaje zlikviduje. Zároveň souhlasím s pořizováním 
fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i s jejich použitím při prezentaci a propagaci 
SVČ a pro dokumentaci této činnosti v kronikách organizace.  

 
 

Datum: ___________ Podpisy rodičů: ___________________ 
 

Program příměstského tábora bude v závislosti na počasí upravován. 
 
 
 
 

INFORMACE: SVČ Sluníčko  
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Tel. 604 528 279, E-mail: simunkova@svclomnice.cz   http://www.svclomnice.cz 
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