
 
 

 

 

 

Vážení rodiče,  

děkujeme za Váš zájem o příměstský tábor „Cestujeme se SOŠkou" s výukou anglického jazyka. 
Dostává se Vám do rukou průvodní dopis, ve kterém se dozvíte důležité informace.  

Tábor bude probíhat v prostorách Střední odborné školy, Zemědělská 3, Šumperk. Své dítě prosím 
předejte lektorovi na recepci u hlavního vchodu od (7:00 – 8:00 hod.) Dítě si vyzvednete na stejném 
místě v 16:00 hod. 

Program dne:  

Čas  Aktivita 

7:00 – 8:00 hod. Sraz dětí v budově SOŠ 

8:15 -  9:15 hod. Výuka angličtiny  

9:15 – 9:30 hod. Svačinka s pitným režimem 

9:30 – 12:00 hod. Program s angličtinou: tvořivé dílny, gastronomické dovednosti, 
pohybové hry, lezecká stěna aj. 

12:00 – 12:30 hod. Oběd s pitným režimem 

12:30 – 13:00 hod Odpočinek 

13:00 – 14:00 hod. Výuka angličtiny 

14:00 – 14:15 hod. Svačinka s pitným režimem 

14:15 – 16:00 hod. Program s angličtinou: tvořivé dílny, gastronomické dovednosti, 
pohybové hry, lezecká stěna aj. 

 

V pátek 3. 8. 2018 od 16 hodin je připraveno slavnostní zakončení tábora pro rodiče s dětmi. 

Za příznivého počasí bude v průběhu tábora zařazen celodenní výlet.  

Další potřebné informace:  

- prosíme rodiče, aby bylo dítě při příchodu na tábor nasnídané 

- dítě musí být zdravé, pokud trpí alergií, či užívá léky, je důležité to nahlásit 

- cenné věci (např. tablet, mobilní telefon), nebo finanční hotovost na tábor nepatří, nejsme 

zodpovědni za jejich ztrátu 

Výbava dětí na tábor: 

- podepsanou lahev na pití 

 - přezuvky  



 

 

- náhradní oblečení, pláštěnka (možno zanechat po celou dobu v budově SOŠ)  

Důležité: 

- přihlášku na tábor http://www.edusum.cz/tabor/  je nutno vyplnit nejpozději do 31. 5. 2018 

- cena tábora je 2.850,- Kč a částku je nutno uhradit do 31. 5. 2018. Platební údaje budou zaslány na 

email po vyplnění přihlášky (faktura bude vystavena na požádání). 

- pokud platba nebude uhrazena do 31. 5. 2018, místo bude nabídnuto náhradníkovi 

- při nástupu musí rodiče předložit okopírovanou kartičku pojišťovny, posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte a potvrzení o bezinfekčnosti 

 

Stornovací podmínky: 

 Je-li účast na příměstském táboře zrušena: 

 - 30 dnů před nástupem -30% z celkové částky 

 - 15 dnů před nástupem - 50% z celkové částky 

- 5 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky  

- ze strany provozovatele vrací provozovatel celou částku  

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: 

Mgr. Evu Kosteckou (kostecka@edusum.cz / tel: 770 120 466) 

Ing. Kateřinu Ondráčkovou (ondrackova@edusum.cz/ tel: 724 189 271) 

S pozdravem, 

Mgr. Stanislava Beštová      Ing. Jiří Průša, MBA 

Ředitelka školy        ICM Šumperk 
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