Dětský a Dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna, ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
20. – 27. srpna 2017
Zámek Štěkeň - nedaleko Strakonic (adresa: Zámek Štěkeň, Štěkeň 1, 387 51)
SRAZ: 20. 8. 2017 u ZUŠ Křtinská 9.30
NÁVRAT: 27. 8. 2017 tamtéž cca v 12.00
Pobyt začínáme obědem a končíme nedělní snídaní. Cesta trvá necelé 2 hodiny.
Do 27. 6. 2017 je třeba odevzdat vyplněný FORMULÁŘ (lze do 27. 6. 2017 poslat naskenované na e-mail:
zus.krtinska@volny.cz / !
U autobusu je třeba odevzdat v obálce či v plastové fólii se jménem dítěte:
- 1) vyplněnou bezinfekčnost - nesmí být starší více jak jeden den!
- 2) kopii kartičky zdravotní pojišťovny
- 3) potvrzení o zdravotní způsobilosti (pro děti do 18 let), stačí kopie. Platnost potvrzení ošetřujícího lékaře je 1 rok,
takže pokud má Vaše dítě např. posudek z konce srpna 2016 a nedošlo k žádným změnám či vážným zdravotním
stavům od doby vydání posudku, můžete jej použít
- 4) veškeré léky, které dítě pravidelně užívá (platí pro děti do 18ti let), zároveň prosíme informovat našeho
zdravotníka před odjezdem u autobusu
- 5) souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby
POZOR! - bez platného potvrzení a vyplněné bezinfekčnosti nebudeme moci Vaše dítě vzít s sebou!
Dětem bude sjednáno pojištění na dobu pobytu.
S SEBOU:
Prosíme, nedávejte s sebou dětem žádné cenné věci! Děkujeme.
- láhev na pití (nejlépe 1,5 l) na výlet, hrníček (plast/kov) či malá lahev na sborové zkoušky
- léky, které je dítě samo zvyklé používat při obtížích (např. Kinedryl, Fastum gel nebo pastilky na bolesti
v krku, např. Hexoral pastilky, Orofar, Septolete, Panthenol, Vincentka ve spreji a tabletách atd.)
- REPELENT!
- 2x ručník, hygienické potřeby
- sluneční brýle, pokrývka hlavy, opalovací krém, plavky, pláštěnka!!!
- bavlněný šátek
- oblečení do každého počasí a pro každou příležitost (radši přibalte i teplejší svetr a tlusté ponožky)
- sportovní a turistická obuv, přezůvky
- baterka, batůžek na výlet, nůžky
- desky s notami a tužka, malé zrcátko, pastelky, fixy, blok, hudební nástroje, zpěvníky
- jeans (nejlépe modré) - oblékneme si je na koncert
- sborové tričko (nováčci obdrží na místě)
- kdo má možnost, prosím dejte dětem různé pomůcky na sportovní vyžití (švihadlo, tenisák, míč…)
Kapesné cca 200,- Kč, nováčci - děti přicházející z Kantilénky 350,- Kč. 100,- Kč by mělo být na místní dopravu a
vstup na prohlídku na výletě, další peníze na malou drobnost z výletu či laskominu. Nováčci mají v ceně 350,- Kč
ještě započítáno 150,- Kč na nové sborové tričko.
V sobotu 26. 8. 2017 v 17:30 hod. Vás srdečně zveme na náš Letní koncert, který se uskuteční v Losyho sále Zámku
Štěkeň.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na tel. čísla nebo emailem na adresy: 731171109 zus.krtinska@volny.cz (Z.
Drtinová)/728716875 konarikova@me.com (K.Konarikova)/ 736774703annamarrie22@gmail.com (A.M.Lahodová)

Přejeme všem krásné prázdniny
Zuzana Drtinová, Karolína Koňaříková a Anna-Marie Lahodová za DPS Pražská kantiléna

