
Lagunino, z. s. 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

 

 

 

 

Tropical Islands 
25. - 26. 9. 2021 

 

Sraz: sobota 25. 9. 2021 v 7:00 u klubovny 
 

 

Návrat: neděle 26. 9. 2021 mezi 19 – 20 hodinou (děti rozvezeme domů) 
 

 

Co nás čeká: Tropical Islands s přespáním ve stanu pro 6 uvnitř dómu, tobogány, divoká řeka, kaňon, 

bazény, saunový svět, minigolf, prolézačky, auta, videohry, … 
 

 

Cena: 100 Eur (v ceně doprava, vstup a ubytování v Tropical Islands, večeře v sobotu, snídaně, svačina a oběd v neděli, 

pojištění, režie) 
 

 

Za příplatek: let v balónu uvnitř dómu: 10 Eur 
 

 

Co s sebou: plavky, ručník, sprchový gel, kartáček, pasta, čisté spodní prádlo, cestovní pas nebo občanský 

průkaz, originál kartičky evropského pojištění, kapesné (doporučujeme cca 40 Eur), svačina, pití a oběd na 

sobotu, rouška, EU certifikát o očkování/prodělání Covidu nebo certifikát o negativním PCR testu na Covid 

v angličtině. 

 

Akce se uskuteční pouze za příznivé epidemické situace v SRN! 

Dítě na akci prosím přihlaste do 10. 9. 2021 na mailu roman@lagunino.cz nebo na telefonu 605 757 026 

a vyplněnou přihlášku přineste na schůzku nebo na sraz. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na výlet do Tropical Islands 25. – 26. 9. 2021 
 

 

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

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………………… 

Dítě k plavání: nepotřebuje plavecké pomůcky - potřebuje plavecké pomůcky 
 

 

Let v balónu uvnitř dómu (příplatek 10 Eur): ANO – NE 

 
Souhlasím s přepravou výše jmenovaného dítěte soukromým osobním automobilem. Souhlasím se vstupem dítěte do saunového světa. 
Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 

ztráta chuti a čichu apod.), dítě není v nařízené karanténě ani izolaci. Prohlašuji, že jsem si vědom možného rizika nákazy virem SARS-
CoV-2 v kolektivu a byl jsem seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při 

rozhodování o účasti dítěte na akci. 
 
 

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

http://www.lagunino.cz/
mailto:roman@lagunino.cz
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