
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Myší kožíšci 2019/2020  
Scházet se budeme v úterý od 17:00 do 18:30 

 

První schůzka se uskuteční 17. 9. 2019 v klubovně na adrese Vltavská 751            
 

Co děti čeká: kroužek je zaměřený na vaření a pečení. Děti se naučí 

vařit, smažit, péct různé kulinářské dobroty. Kroužek vede profesionální 

kuchař a dlouholetá táborová kuchařka. 

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti z prvních až devátých tříd 

 

Minimální počet dětí na otevření kroužku je 6. 

 

Cena: 800 Kč/pololetí 

 

První pololetí je splatné do 31. 10. 2019, druhé pololetí je splatné do 31. 3. 2020. 

Platba je možná pouze hotově vedoucím kroužku. 

Kroužek je organizován ve spolupráci s Přáteli přírody-Upírky 

   
Více informací: Martin Klajbl  774 217 036  martin@lagunino.cz 

Jolana Rejmanová  732 222 345  jolca@upirci.cz 
 

Vyplněnou spodní část přihlášky, nechť prosím dítě přinese s sebou na druhou schůzku  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oddíl Myší kožíšci 2019/2020 

 

Jméno dítěte: ………………………………………… …………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………… 

 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… Email na rodiče: ……………………………………………………………… 

 

Dítě bude odcházet /vyberte/: SAMO - V DOPROVODU   

 

Zdravotní omezení a potravinové alergie dítěte:  

 

 

 

Datum: ……………………………..   Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

mailto:martin@lagunino.cz
mailto:jolca@upirci.cz
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