Žádost o přijetí dítěte
do bystrckého lesního klubu „Machanka“
Inspirováno lesem

I. pobytem: ………………………………………………………………………………………………………………………..
zdravotní stav:
dobrý

-

speciální péče (vypište)

-

alergie (vypište)

sourozenci (jméno a datum narození)
II. Zákonní zástupci dítěte
1. jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………
bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
emailová adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………..
mobil: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………
bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
emailová adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………..
mobil: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Další osoba, která smí dítě po skončení programu vyzvedávat a vztah k dítěti (např. teta, sousedka,
apod.)? Uveďte jméno, příjmení, kontakt a vztah k dítěti …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•

byl/a byste ochoten/na vypomoci nárazově jako asistent: ano – ne

III. Vámi požadovaná ideální docházka dítěte do dětského lesního klubu (žádoucí zakroužkujte)
a)
b)
c)
d)

dny v týdnu: po – út, denní čas: 8:00 – 16:30
dny v týdnu: st - pá, denní čas: 8:00 – 16:30
dny v týdnu: po – pá, denní čas: 8:00 – 16:30
jiná vypište: ………………………………………………………………………………………………………………………

provozovatel: Pod rostlými duby z. s., Bystrc č. ev. 318, 635 00 Brno, IČO: 06947794
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 23750
kontaktní osoba: Bc. Veronika Sonnenscheinová, info@machanka.cz, mob. 739 619 317,
www.machanka.cz

IV. Výše členského příspěvku:
Počet dnů docházky v týdnu
2
3
5
•
•

Výše členského příspěvku za dítě za měsíc
2600 Kč
3900 Kč
5900 Kč

Členský příspěvek se platí na dva měsíce dopředu.
Individuálně lze dojednat slevu pro dva a více sourozenců.

V. Strava – Každý den bude pro děti zajištěn oběd a odpolední svačina. Během výletních dnů, kdy
budeme s dětmi poznávat mikroregion, se najíme v hospůdce, co se nám postaví do cesty. Dopolední
svačinu a pití v uzavíratelné láhvi si přinesou děti z domu.
•

Cena stravného je 70 Kč na den.

VI. Prostor pro vás – co mohu lesní školce nabídnout
(cokoli, co vás napadne od drobností, přes tip na případného sponzora, který by mohl dodat pro děti
vybavení do školky, malé hrabičky, konvičky, motyčky, lana atd….děkujeme za vaši aktivitu a vše co
společně v budoucnu vytvoříme 😊

V ………………………………………………………………………………. dne …………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………………………………………………..
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