
Škola čar a kouzel 2019 
22. - 27. dubna 2019, Poslův Mlýn Doksy 

 
Vážený rodiče, v letošním roce jsme připravili pro žáky školu v přírodě s agenturou Bezva parta s.r.o. do rekreačního areálu 

Poslův Mlýn Doksy 976.  Na žáky čeká velké dobrodružství v podobě „Školy čar a kouzel“. Děti se na týden stanou pravými 

kouzelníky a zažijí spoustu dobrodružství a zábavy. Čekají na ně tematické soutěže, vystoupení a workshop s kouzelníkem, 

pravé kouzelnické oblečení na celý pobyt, zorbingové bubliny, skákací boty, dětská lukostřelba, taneční podložky, ruční 

výroba, kinball, slackline, profi diskotéka a další zajímavé a neobvyklé aktivity.  

 
Místo: Rekreační areál Poslův Mlýn Doksy 976,  472 01  

Termín: 22. - 27. dubna  

Cena: 3 700,-Kč, cena zahrnuje ubytování, celodenní stravu, pitný režim, dopravu, animační program a spoustu aktivit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zde odstřihnout 
Přihlašuji mého syna/mou dceru (jméno a příjmení):  
 
…………………………………………………………………….............................. 
 
 
na školu v přírodě v Rekreačním areálu Poslův Mlýn Doksy 976, termín konání 22. – 27. 4. 2019 
 
Beru na vědomí a souhlasím se zpracováním osobních údajů organizátorem a ubytovatelem – (zejména jméno, adresa, rodné 
číslo, datum narození) ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecná nařízení o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že mi byly 
poskytnuty veškeré informace o zpracování. 
 
Kdykoliv před odjezdem na školu v přírodě mám právo zrušit účast svého dítěte. V takovém případě organizátor uplatňuje 
stornopoplatky, které jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny školy v přírodě v závislosti na počtu dní zbývajících do 
odjezdu: 

- Více než 30 dní před odjezdem: 10% 
- 29 – 14 dní před odjezdem: 50% 
- 14 – 0 dní: 100% 

 
Při odhlášení dítěte ze školy v přírodě uhradím veškeré výdaje, které vzniknou v souvislosti se zrušením přihlášky. V případě 
zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným 
termínem návratu.  

Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem 
ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám při 
předání dítěte do péče učitele (vychovatele). Zároveň předám potvrzení o zdravotní způsobilosti, zdravotnický dotazník, 
průkazku zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uvedu jejich přehled a způsob 
užívání). 

V........................dne.....................                                 .............................................................. 
                                                                               Podpis zákonného zástupce dítěte  


