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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BIG BEN 2016 
>>> INFORMACE PRO RODIČE <<< 

 
Na první den:  
>>> první den tábora s sebou prosím přineste v obálce se jménem: vyplněný list účastníka (viz 3.strana) a 
kopii průkazky ZP (event. léky s popisem dávkování atd.)  

>>> pokud chcete, aby Vaše dítě přicházelo nebo odcházelo samo, potřebujeme mít Váš písemný souhlas  
 

Čas konání:  
>>> scházet se budeme mezi 8:45 a 9:00 v jazykové škole BIG BEN ve Vodní ulici 17, v Prostějově. Děti si můžete 
vyzvedávat od 15:30 do 16:00 hod.  

>>> POZOR! Některý den (upřesníme dle počasí den předem) pojedeme autobusem na výlet na Kosíř, sraz bude 
výjimečně v 8.20 přímo na hlav. nádraží v Prostějově, nástupiště 1.  
 

Místo konání:  
>>> jazyková škola BIG BEN SCHOOL, Vodní ul. 17, Prostějov  
 

Program tábora:  
 výuka angličtiny hravou formou, společné hry a soutěže, které jsou proloženy sportovními aktivitami 

(Vodní BOWLING, ping-pong, hroší vybíjená, míčové hry, florbal, lukostřelba, závody koloběžek)  

 dětské atrakce (čerpadlem vyhřívaný bazén – letos min. 26°C , trampolína)  

 tvořivá dílna pro děti  

 výlet a turistika s opékáním špekáčků, Čechy p.K., rozhledna na Kosíři, hledání pirátských dublonů 

 
Stravování:  
>>> pitný režim, dopolední a odpolední svačinky a 5x oběd (restaurace Tuning Bar, Mlýnská ul.), ovoce po celý 
den, párek v rohlíku, waffle  
 

Co bude dítě potřebovat:  
>>> sportovní oblečení, sportovní obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém  

>>> plavky, osuška, botky k bazénu, event. plavecké / potápěčské brýle  

>>> na výlet (dle počasí) - baťůžek, pláštěnka, gumáky, podepsaná, uzavíratelná lahev na pití   

>>> mobily, tablety, iPady a podobné „nepostradatelnosti“ prosím nechat doma  
 

Kontakt:  
 Zuzana Šutová - 777 562 788 nebo 775 562 788  

 e-mail: info@big-ben.cz  

 www.big-ben.cz  

 
Cena: 2590,- /// 2.330,- Kč s 10% slevou pro děti a studenty z Big Benu)  
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Cena zahrnuje:  
>>> výuka angličtiny hravou formou  

>>> zkušení lektoři a vedoucí  

>>> dopolední a odpolední program (od 9.00 do 16.00) – např. sportovní a pohybové aktivity, tvořivá činnost, 
atd.  
>>> 5x oběd, dopolední a odpolední svačinky, pitný režim a ovoce po celý den  

>>> turistika a výlety vč. dopravy a vstupů + opékání buřtů  

>>> odměny do soutěží, diplom a medaile pro každého táborníka  

>>> CD/DVD s fotografiemi  
 

 
 
Platba:  
>>> bankovním převodem na č.účtu u FIO banka: 2400024027/2010  

>>> variabilní symbol: ID táborníka (v potvrzovacím emailu, pokud nenajdete, napište nám na info@big-ben.cz) 

>>> zpráva pro příjemce: jméno dítěte  
 
>>> záloha 1.000,- Kč (hrazena do 14 dnů od potvrzení přihlášky)  

>>> doplatek 1.330,- Kč (děti z BIG BENu) nebo 1.590,- Kč pro ostatní (nutno uhradit do 30.4.2016)  
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Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 258/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech , zákona č. 106/1999 Sb., o 
osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  

 

List účastníka - příměstský tábor 
 

Termín konání: ................................ 
 

 
jméno a příjmení: ................................................. R.Č........................................ 
 
bydliště (včetně PSČ): ......................................................................................... 

 
Prohlášení rodičů: 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, 
chřipka apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že by v 
posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
 
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora v termínu ...................................... 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
Telefonní spojení na rodiče nebo zákonné zástupce dítěte na akci: 

 
U svého dítěte upozorňuji na: 
 
Alergie na: 
 
Používané léky a dávkování: 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
podpis rodiče (zákonného zástupce 

 
 

V Prostějově dne ....................................... 
(datum nesmí být starší než jeden den před začátkem tábora) 


