Už je to tradice i umění, přichází zas tábor ŠUMění!

Jméno účastníka/účastnice:

Ulice, č. p., pošta, PSČ:
http://www.skm.muni.cz/cikhaj
Vzdělávací tábor navazuje na celoroční výuku v ŠUMu (hra na kytary, flétny,
el. klávesy). Pestrý program je zajištěn i pro ty, kteří svoje hudební nadání zatím
neprojevili a neumí hrát na hudební nástroj . Nebude chybět ani výtvarná činnost,
tance, angličtina, společenské hry, soutěže, sportovní hry, výlet apod. Na táboře vítáme
především účastníky ve věku od 7 do 17 let.
O vaše děti se budou starat lektoři Školy umění v Měříně pod taktovkou hlavní vedoucí
Veroniky Kaštanové (tel. č. 774 107 208).
Cena 2.900,- Kč (pokud se tábora zúčastní 2 sourozenci, cena za jednoho je 2.800,- Kč)
zahrnuje ubytování (ve 2 a 4lůžkových pokojích), pomůcky pro výuku a na výtvarnou činnost,
5x denně stravování, pitný režim, náklady na výlet a další.

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Email na rodiče:

Tel. č. na rodiče:

Alergie/diety:

(Částku odeslanou na účet školy můžete navýšit o případný finanční dar. DĚKUJEME!)

Přihlášky, prosím, odevzdávejte do 15. května:
 lektorkám školy
 do poštovní schránky školy umění Náměstí 156, 594 42 Měřín
 oskenované na e-mail skolaumeni@seznam.cz
Nevratnou zálohu 1.000,- Kč zašlete prosím na účet č. 153624957/0600 taktéž
do 15. května, zbývající částku pak do 15. června (dítě je opravdu přihlášeno až po
zaplacení zálohy, ne po odevzdání přihlášky)!!!
Údaje k platbě: Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte, Bydliště, Účel (tábor).
Pokud Váš zaměstnavatel poskytuje příspěvky na tábor, ozvěte se. Rádi vystavíme potvrzení.
Podrobnější informace k táboru dostanete v měsíci červnu. Najdete je i na:
www.sum-merin.cz nebo na www.facebook.com/SkolaUmeniVMerine

Hudební nástroj / nehrající:

Velikost trička (viz zadní strana přihlášky):

Spolubydlící na pokoj:

Podpis rodiče:

Ročník hry na hud. nástroj:

Dětské velikosti:
„4“
„6“
„8“
„10“
Dospělácké vel. triček:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Výška trička:

Šířka trička:

42 cm
46 cm
52 cm
58 cm

33 cm
36 cm
40 cm
42 cm

67 cm
69 cm
71 cm
74 cm
77 cm
80 cm
83 cm
86 cm

43 cm
47 cm
51 cm
55 cm
60 cm
65 cm
71 cm
77 cm

