
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Oddíl Kočičí tlapky 2020/2021 
 

Poslední? – devátý rok Kočičích tlapek  

 

Scházet se budeme ve čtvrtek od 15:45 do 16:45 

 

První schůzka se uskuteční 17. 9. 2020 v klubovně na adrese Vltavská 751            
 

Co děti čeká: příprava na roli praktikanta, děti budou docházet i 

na jiné oddíly, kde si budou roli praktikanta nacvičovat.  

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti z devátých tříd 

 

Cena: 600 Kč/pololetí  

 

První pololetí je splatné do 15. 10. 2020, druhé pololetí je splatné do 15. 3. 2021. 

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 děti přinesou s sebou na druhou schůzku  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl Kočičích tlapek 2020/2021 

 

Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………………… 

 

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

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… E-mail na rodiče: ………………………………………………………… 

 

Dítě bude odcházet: samo – v doprovodu 

  

Prohlašuji, že je mi známo vymezení osob s rizikovými faktory u onemocnění COVID-19 a s doporučením, 

abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na volnočasových aktivitách, a že si 

jsem vědom(a) potenciálního rizika nákazy dítěte virem SARS-CoV-2 účastí na volnočasové aktivitě. 

 

 

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