
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Oddíl Žraloci 2019/2020 
Scházet se budeme v úterý od 15:45 do 16:45 

 

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

Co děti čeká: opět se budeme učit zajímavé věci; povídat si; hrát hry; 

cestovat a poznávat jak krásy ČR, tak i okolního světa; sportovat; ale i 

pomáhat. Na děti čeká pokračování celoroční hry Angry Birds. 

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti z druhých až čtvrtých tříd 

 

Cena: 600 Kč/pololetí  

 

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

Platba je možná hotově nebo na účet 1027473785/6100 

 

Více informací: Roman Kotlín  605 757 026  roman@lagunino.cz 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddíl Žraloci 2019/2020 

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

 

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

 

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

 

Velikost trička: 

 

 

Dítě bude odcházet /vyberte/: SAMO - V DOPROVODU   

 

Zdravotní omezení dítěte:  

  

 

 

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

mailto:roman@lagunino.cz
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