
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85  Mohelnice  IČO 00852970  DIČ CZ00852970 

  

tel: 583 401 620  fax: 583 401 623    www.zsmlynska.cz  e-mail: zsmlynska@seznam.cz   

 

 
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1  

připravuje v době hlavních prázdnin 

pro děti z  1. - 5. tříd 

letní tábor v Moravském Karlově 

 

VESMÍR MALÉHO PRINCE  
19. - 25. srpna 2019 

 
Prožijte zážitky a dobrodružství prostřednictvím her, netradičních 

sportovních soutěží, táborových úkolů a navažte nová přátelství!  
 

Děti budou ubytovány ve vybavené zděné chatě, která je obklopena tajemnou 

přírodou. 

 

Závaznou přihlášku odevzdat co nejdříve hlavní vedoucí: Tereze Strupkové 

 (1. patro, kab. Biologie), kapacita je 33 míst. Bližší informace a posudek 

pro lékaře obdržíte během měsíce dubna. 

 

 

Cena: 2.850 Kč 

Na úhradu pobytu lze požádat zaměstnavatele o příspěvek. 

Po uzavření přihlášek obdrží rodiče podrobné informace o způsobu 

úhrady. V ceně tábora je zahrnuta částka za pojištění dětí. 

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

Závazná přihláška na letní tábor v Moravském Karlově 

19. - 25. srpna 2019 

 

Příjmení a jméno dítěte: ____________________________________ 

Rodné číslo: _____________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________ 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: _________________________ 

Telefon a email zákonného zástupce: __________________________ 

_________________________ 

Podpis zákonného zástupce  

http://www.zsmlynska.cz/
mailto:zsmlynska@seznam.cz
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