MĚSTSKÝ ÚŘAD PASKOV
Nádražní 700, Paskov, PSČ 739 21
tel.: 558 671 118, tel.
e-mail: mu@mesto-paskov.cz

Vážení rodiče,
rozhodli jste se svěřit Vaše dítě na výtvarný příměstský tábor, který pořádá Město Paskov pod
vedením Mgr. Karla Švacha.
Věnujte, prosím, svou pozornost základním informacím.
Sraz dětí je každý den v době 7:30 - 8:00 hod. a končíme 15:30 - 16:00 hod na zámku v
Paskově. Při nástupu dětí na výtvarný příměstský tábor rodiče obdrží podrobné informace k
programu a stravě na jednotlivé dny.

KAŽDÝ DEN

1. termín 12. – 16. července
2. termín 2. – 6. srpna

V případě časově náročnějšího programu – ukončení dne po domluvě se zákonnými zástupci.
PŘI ZAHÁJENÍ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S SEBOU:
✓ prohlášení rodičů…
✓ průkaz zdravotní pojišťovny
✓ osobní léky se jmenovkou
KAŽDÝ DEN S SEBOU:
batůžek
láhev s pitím
přezůvky (možnost zanechat v ateliéru)
opalovací krém a čepice (šátek) proti slunci
kapesné (dle uvážení 50 Kč na 1 den)

V době konání výtvarného příměstského tábora můžete v případě potřeby kontaktovat:
Hlavní vedoucí: Mgr. Karel Švach
tel. č.: 734 333 600

MĚSTSKÝ ÚŘAD PASKOV
Nádražní 700, Paskov, PSČ 739 21
tel.: 558 671 118, tel.
e-mail: mu@mesto-paskov.cz

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
Závaznou přihlášku vyplníte a odevzdáte na zámku v Paskově paní
Bc. Gabriela Klimundová nebo na městském úřadě Paskov, kancelář č. 203
podatelna Lenka Vojkovská nebo Pavla Maršálková.
Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 200 Kč nebo
uhrazením celé částky. Na základě uhrazené zálohy nebo celé částky a odevzdané
přihlášky bude provedena rezervace místa.
Platba musí být uhrazena nejpozději do 18.6. 2021.
V případě dotazů se prosím obracejte na:
Bc. Gabriela Klimundová
tel.: 702 210 559
e-mail: gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz

POKYNY PRO PLATBU
Cenu za příměstský tábor (1500 Kč) můžete uhradit:
1. v hotovosti na pokladně městského úřadu Paskov
2. převodem z vašeho účtu
3. složenkou typu A
Číslo účtu: 109910411/0300
Variabilní symbol pro:

1. termín 342103
2. termín 342104

do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.
DALŠÍ POKYNY
1. Prohlášení rodičů (poručníků či opatrovníků) – odevzdává se v den nástupu na LPT.
2. Neodevzdáte-li přihlášku v určeném termínu, může se stát, že pro velký zájem,
budete zařazeni pouze jako náhradníci.

