
Středisko volného času Sluníčko pořádá příměstský tábor 

 

 

 

               Termín: 16. – 20.července 2018 

 každý  den v SVČ Sluníčko od 8:00 do 15:00 hodin 
 dítě se může zúčastnit celého týdne nebo jen vybraných dní 
 jídlo na celý den s sebou, pitný režim zajištěn 

 

Pondělí 16.7.:  Skládání a programování vlastní hračky  

                           Věk: od  4.třídy    Cena: 90,-Kč 

Úterý 17.7.:  Skládání a programování vlastní hračky (navazuje na   

                        pondělní aktivity) 

                      Věk: od  4.třídy    Cena: 90,-Kč 

 

Středa 18.7.: Modelářský den – létání s drony, sestavení modelů  

                         pro radost, házedlo, z papíru, elektro stavebnice 

                         Věk: od  1.třídy    Cena: 90,-Kč 

   

                          Čtvrtek 19.7.: Pokusohraní - vyzkouší celou 

řadu hravých pokusů z oblasti 

                                                    fyziky, chemie a biologie. Na odreagování budou pokusy        

                                                    proloženy krátkými pohybovými hrami. 

                                                    Věk: od  1.třídy    Cena: 90,-Kč 

 

Pátek 20.7.: 3D grafika a Minecraft - seznámí s základy tvorby 3D modelů ve free 

                      programech. Naučíme se vytvořit jednoduchý 3D model, který převedeme 

                      do papírové vystřihovánky. 

                      Věk: od  1.třídy    Cena: 90,-Kč 

 

                  Počet účastníků na jednotlivé dny je omezen.Přihlášky na www.svclomnice.cz 

      Kontakt: SVČ Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou. 
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Přihlašuji syna – dceru ………………………………………… 
 

             Datum narození ……………………………… 
 

Bydliště …………………………………………………………… 
 

             Telefon na rodiče …………………………… 
 

Na příměstský tábor Vědecké léto SVČ Sluníčko:  
 
                                         Pondělí 16.7.   ano  -  ne 
                                         Úterý     17.7.   ano  -  ne 
                                         Středy    18.7.   ano -  ne 
                                         Čtvrtek   19.7.   ano  - ne 
                                         Pátek     20.7.    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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