
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Oddíl Žraloci a  

Zlobivá káčátka 2021/2022 
 

Scházet se budeme v úterý od 15:45 do 17:00 

 

První schůzka se uskuteční 21. 9. 2021 v klubovně na adrese Vltavská 751            
 

Co děti čeká: povídání o přírodě, uzlování, poznávání 

stromů, hry, plnění úrovní, bobříků a řádů. 

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti z pátých až osmých 

tříd 

  

Cena: 800 Kč/pololetí  

 

První pololetí je splatné do 15. 10. 2021, druhé pololetí je splatné do 15. 3. 2022. 

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 a Zlobivá káčátka 2021/2022 

 

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. 

Prohlašuji, že dítěti zajistím v souladu s platnými nařízeními pravidelné testování na Covid-19 k prokázání 

bezinfekčnosti. 

 

 

 

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