TĚ MAMUT
5 dní v pravěku pod Tlustou horou

Účastníci:
žáci 1. – 5. ročníku ZŠ M. Alše (po dohodě je možné zařadit i sourozence z 2. stupně)
Místo konání: ZŠ Zlín, M.Alše 558, Zlín 761 73
Termín:
17. – 21. 8. 2020, denně od 8.00 – 16.00
Téma:
Na tisíce let vzdálení od mobilních telefonů, elektrické energie, automobilů, teplých
peřin a měkkých peřin. Pravěkým zaklínadlem se přeneseme do časů, kde každý den
byl bojem o přežití. Dobrodružná výprava po stopách pravěkých zvířat vyžaduje nejen
hbitost, zdatnost a chytrost, ale také umění se orientovat v přírodě a znát přírodní
zákony. Odhalíme tajemství pravěkých pokladů a nahlédneme i do pravěké kuchyně.
Vyrobené sošky a šperky obětujeme božstvu a pomocí vlastních nástrojů, důmyslných
pastí a loveckých schopností pak pokoříme čtyřnohého obra. Slavností rituální tanec
kolem ohně a porcování zakončí naše velké putování do Doby kamenné na území naší
země.
Podmínky:
 závazná přihláška (do 15. 6. 2020) a úhrada platby (do 26. 6. 2020), pokud nebude částka
připsána na účet ve stanoveném termínu, nebude Vaše dítě do programu zařazeno
 čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha 1
 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (jeho platnost je 2 roky,
můžete tedy použít i dříve vystavený, ale platný) – viz příloha 2
 kopie kartičky pojištěnce
Cena:
Zajištěno:

1200,- Kč
celodenní pitný režim, 1x celodenní výlet, včetně vstupného a dopravy, pojištění,
odměny do soutěží, výtvarný materiál
Program může být upraven a pozměněn dle aktuální epidemiologické situace.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – NÁVRATKA
Termín:
Přihláška:

Cena:
Platba:

17. – 21. 8. 2020
Závaznou přihlášku v podobě fotokopie (scanu) prosím zašlete elektronicky na adresu
prazdniny@zsmalse.cz nejpozději do 15. 6. 2020. Přihláška Vám bude závazně
potvrzena po úhradě platby.
1200,- Kč (v případě potřeby je možno v kanceláři školy u p. Kurtinové domluvit
rozdělení platby na dvě části)
ÚČET ŠKOLY: 182-1422422339/0800. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
Nejpozději do 26. 6. 2020.

ÚČASTNÍK:
Jméno a příjmení:

_______________________________

Datum narození: ______________

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Jméno a příjmení:
_______________________________

Tel.: ________________________

Ve Zlíně dne:

Podpis: ______________________

_______________________________

