Výpravy za poznáním
Určeno pro děti od 4 do 12 let
Na každý den v týdnu jsme pro Vaše děti připravili jiný program (pro děti od 4 do 7 let je mírně odlišný s ohledem na jejich věk a
zájmy, s možností odpočinku). Výpravy budou probíhat v týdnu od 10.7. do 14.7. a od 14.8. do 18.8. 2017. Přihlásit se je možné
jak na jednotlivé výlety, tak na celý týden, popř. oba týdny (zvýhodněné ceny).
Program na červenec:
Pondělí 10.7. Rytířská výprava
Cílové místo je Beroun, kde navštívíme medvědy, vystoupáme na rozhlednu, prohlédneme si město, podíváme se k řece a na
závěr se vykoupeme v místním aquaparku, a to všechno formou rytířského klání a her.
Sraz: 7. 30 hod. na vlakovém nádraží v Příbrami
Návrat: v 17. 42 hod. tamtéž
S sebou: svačinu, pití, plavky, ručník – sbaleno nejlépe v batůžku. Cestou bude možno zakoupit občerstvení.
Cena: 600,- Kč
Úterý 11.7. Cestovatelská výprava
Cílovým místem je pro tentokrát Praha. Poplujeme parníkem, navštívíme zoologickou a botanickou zahradu, podíváme se
k plavebnímu kanálu a projdeme se Stromovkou, tentokrát jako cestovatelé.
Sraz: 7. 10 hod. na autobusovém nádraží v Příbrami
Návrat: v 17. 58 hod. tamtéž
S sebou: svačinu, pití – sbaleno nejlépe v batůžku. Cestou bude možno zakoupit občerstvení.
Cena: 1 300,- Kč
Středa 12.7. Objevitelská výprava
Objevovat budeme Letiště Příbram ve Dlouhé Lhotě, prohlédneme si letadla a řídící věž, poté se vrátíme do Příbrami, podíváme
se do Hornického muzea a zahrajeme si v Laser aréně. Pro děti od 10 let s písemným souhlasem rodičů nabízíme za příplatek
1500,- Kč možnost letu větroněm.
Sraz: 7. 20 hod. v Jiráskových sadech v Příbrami na autobusové zastávce
Návrat: v 17. 00 hod. CVAK centrum, Podbrdská 269, Příbram, areál G
S sebou: svačinu, pití – sbaleno nejlépe v batůžku. Cestou bude možno zakoupit občerstvení.
Cena: 500,- Kč
Čtvrtek 13.7. Pravěká výprava
Vydáme se na cestu za pokladem do nedalekých Brd (Drahlín), uvaříme si jídlo na ohni, nasbíráme lesní plody a zahrajeme si
spoustu her.
Sraz: 6. 50 hod. na autobusovém nádraží v Příbrami
Návrat: v 16. 35 hod. tamtéž
S sebou: pouze sprej na klíšťata, popř. opalovací krém.
Cena: 600,- Kč – obsahuje 3x stravu a pitný režim po celou dobu
Pátek 14.7. Hvězdopravecká výprava
Opět se vydáme do Prahy, tentokrát ovšem na Petřínskou rozhlednu a bludiště, pojedeme lanovkou, jako správní hvězdopravci si
prohlédneme hvězdárnu a shlédneme film v kině.
Sraz: 7. 10 hod. na autobusovém nádraží v Příbrami
Návrat: v 17. 58 hod. tamtéž
S sebou: svačinu, pití – sbaleno nejlépe v batůžku. Cestou bude možno zakoupit občerstvení.
Cena: 1 000,- Kč
Všechny výpravy budou plné her a soutěží.
Maximální počet účastníků na jednotlivých výpravách je 12, přednost mají děti, které se zúčastní všech výprav.
Přihlášky si je možné vyzvednout přímo ve CVAKu po předchozí domluvě na tel. 606 206 736, nebo si je vytisknout z našich
stránek. Přihláška se stává závaznou zaplacením ceny výletu, v případě účasti na všech výpravách je cena za celý týden 3 500,- Kč.
Vždy při předání dítěte předáváte také kartičku pojišťovny. O děti se po celou dobu bude starat kvalifikovaný personál, mj.
speciální pedagožka s 20 letou praxí.
Program na srpen bude zveřejněn do konce dubna.

Závazná přihláška na Výpravy za poznáním
Jméno a příjmení: .………………………….……….…………. datum nar.: ……………………
Adresa bydliště: .……………………………………………………………………………………..
Matka: …………………………………………………...
Otec: …………………………………………………...…
Kontaktní telefonní číslo, na němž
budou rodiče k zastižení během konání Výpravy …………………………………………………….….
Zvláštní opatrnost při: …….…………………………………………………………………………...
Číslo zdravotní pojišťovny: …………………………………………………………………………...

Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec (nehodící přeškrtnout)
Při rozchodu může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a
číslo OP): ………………………………………...……………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………...
Mám zájem o tyto výpravy:
Rytířská výprava, cena 600,- Kč
Cestovatelská výprava, cena 1 300,- Kč
Objevitelská výprava, cena 500,- Kč
Pravěká výprava, cena 600,- Kč
Hvězdopravecká výprava, cena 1 000,- Kč
Všechny výše uvedené, cena 3 500,- Kč
Prohlášení zákonných zástupců:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených. Dále souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů
mého dítěte podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Cvak centrem, se sídlem Podbrdská 269, Příbram.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a CVAK centrum mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob
zpracování osobních údajů se řídí výše zmíněným zákonem.
Dále souhlasím s uveřejněním fotodokumentace, pořízené během konání Výprav, na webových a facebookových
stránkách CVAK .

Dne: ……………..……

……………….…...…………………………….
Podpisy zákonného zástupce

Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet č. 2201169020/2010, vedený u FIO banky, nebo v hotovosti
v kanceláři CVAK, na červenec nejpozději do 10.5., na srpen nejpozději do 10.6. 2017

