
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Myší kožíšci 2020/2021  
 

Scházet se budeme v úterý od 16:00 – 17:30 v kuchyni kluboven na adrese Vltavská 751 

 

První schůzka proběhne 5. 10. 2021 

 

Oddíl se zaměřuje na vaření. S dětmi budeme vařit, péct, chybět nebude ani pečení vánočního 

cukroví, či příprava jídel studené kuchyně.   

 

Co budou děti na schůzky potřebovat: deníček na lepení receptů  

 

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

 

Cena: 1000 Kč/pololetí  

 

První pololetí je splatné do 30. 10. 2021, druhé pololetí je splatné do 15. 3. 2022. 

Platba je možná hotově nebo na účet 1027473785/6100 

Více informací: Jolana Tomášková  732 222 345  jolanatomaskova01@gmail.com 
Vyplněnou spodní část přihlášky, nechť prosím dítě přinese na druhou schůzku. 

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

Myší kožíšci 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: ………………………………………… 

mailto:jolanatomaskova01@


Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 

Myší kožíšci 2020/2021  
 

Scházet se budeme v úterý od 16:00 – 17:30 v kuchyni kluboven na adrese Vltavská 751 

 

První schůzka proběhne 5. 10. 2021 

 

Oddíl se zaměřuje na vaření. S dětmi budeme vařit, péct, chybět nebude ani pečení vánočního 

cukroví, či příprava jídel studené kuchyně.   

 

Co budou děti na schůzky potřebovat: deníček na lepení receptů  

 

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

 

Cena: 1000 Kč/pololetí  

 

První pololetí je splatné do 30. 10. 2021, druhé pololetí je splatné do 15. 3. 2022. 

Platba je možná hotově nebo na účet 1027473785/6100 

Více informací: Jolana Tomášková  732 222 345  jolanatomaskova01@gmail.com 
Vyplněnou spodní část přihlášky, nechť prosím dítě přinese na druhou schůzku. 

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

Myší kožíšci 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: ………………………………………… 

mailto:jolanatomaskova01@

