
MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBOCKÁ 
Příspěvková organizace 
Libocká 148/66, Praha 6 

(vchod Přední 1) 
IČO: 70942897 

ID: 8s7qt2g 
 

 
PŘIHLÁŠKA NA MĚSTSKÝ TÁBOR 2022 

 
Letem světem LIBOCKÝM létem II. 

 
 
 
Závaznou přihlášku na městský tábor vyplňte, podepište a odevzdejte do 25. 2. 2022. 

→ prostřednictvím emailu – sofkova.mslibocka@gmail.com 

(vyplňte, podepište, naskenujte a pošlete zpět) 

→ rodiče dětí, navštěvující naši mateřskou školu můžou odevzdat vyplněné přihlášky ve 

školce 

→ prostřednictvím datových schránek ID: 8s7qt2g 

 

Údaje o dítěti: 

Jméno a příjmení dítěte: …….………………………………………………………………….. 

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

V době podání přihlášky dítě navštěvuje MŠ, ZŠ: …………………………………………….. 

Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav, omezení, zvláštnosti v jídle (alergie, medikace, diety) : 

 

 

Kontakty na rodiče: 

Matka - telefon:………………………………………………………………………………….   

           - email:…………………………………………………………………………………... 

Otec - telefon: …………………………………………………………………………………... 

         - email: …………………………………………………………………………………… 

 



Údaje o ceně, placení a storno poplatcích: 

 

2 000,- Kč – děti od 3,5 let do 6 let - nar. od 1. 9. 2015 (včetně)                                    

2 200,- Kč – děti od 7 let do 11 let – nar. do 31. 8. 2015 (včetně)  

 
Placení zálohy za městský tábor: 1000,- Kč do 25. 3. 2022 na účet 8034061/0100. 
 
Doplatek ceny: 1000,- Kč / 1200,- Kč do 22. 4. 2022 na účet 8034061/0100. 
 
Lze zaplatit celou částku najednou za městský tábor.  
 
 
V ceně za městský tábor je zahrnuto: 
 

- strava 3x denně 
- pitný režim po celý den 
- odměny pro děti 
- hygienické potřeby 
- prostředky na úklid 
- pracovní a výtvarný materiál 
- energie 
- pronájem školky 
- plat lektorů 

 
 
 
Storno poplatky v případě, pokud nebude náhradník: 
 
 
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem MT bude storno poplatek 25% z celkové ceny 
MT. 
 
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem MT bude storno poplatek 50% z celkové ceny 
MT. 
 
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem MT bude storno poplatek 75% z celkové ceny 
MT. 
 
Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem MT bude storno poplatek 
100% z celkové ceny MT. 
 
 
 
Podpisy zástupců dítěte: 
  
 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 


