
            NABÍDKA  PRO    Ž  ÁKY  ZU  Š    V  KRUPCE  
               LETNÍ HUDEBNÍ POBYT DĚTÍ (LHPD 2018)
                                Informace pro rodiče
Termín  : od 18 do 25.8.2018     (18.srpna odjezd z Krupky  -  25.srpna příjezd do Krupky) 
Cena za pobyt : 3.000,-Kč 
Místo pobytu - druh ubytování :  Horní Světlá -  penzion 
Doprava : autobus od  ZUŠ
Strava: 5x denně  +  zajištění pitného režimu
Počet dětí ( žáků ZUŠ v Krupce) :   je  omezen - na max. 26 dětí
                                                           (ve věku od dovršených 7 let až do 16 let)
Program :  Výlety do přírody, výlet do  SRN(Oybin,Waltersdorf), hudební a talentové  
                   soutěže, kvízy,soutěž milionář o tablet, diskotéka, hra na vlastní nástroj - nácvik 
                   písniček do souboru, hra na  elektronický i klasický klavír, noční stezka ...
Přihlašování dětí : probíhá od 14. února do května 2018
    Škola bude přijímat  žádosti o přihlášení dítěte(žáka ZUŠ v Krupce), podle níže 
    uvedeného vzoru, již od 14.února 2018. Vzhledem k omezenému počtu míst bude přijetí 
    žádostí řazeno dle časového sledu, který  bude na této žádosti ředitelstvím zaznamenán. 
    V případě překročení počtu žádostí, budou žádosti od č. 26 evidovány jako náhradníci. 
    Po naplnění celé kapacity pobytu, budou již rodiče podle pořadí přijmutí jejich žádosti 
    vyzváni k převzetí závazné přihlášky. Při odevzdání vyplněné závazné  přihlášky na 
    ředitelství školy, je nutno současně uhradit zálohu v hotovosti ve výši 1500,-Kč
    (nelze ji  hradit převodním příkazem). Rodič může uhradit i celou cenu za pobyt.
    V případě  neuhrazení zálohy nebude závazná přihláška přijata.    
    Rodiče upozorňujeme, aby si před předáním vyplněné a podepsané závazné přihlášky
    na ředitelství ZUŠ v Krupce a úhradou zálohy na LHPD 2018, pozorně přečetli veškeré 
    podmínky. V případě nenaplněním kapacity míst, budou neobsazená místa v penzionu  
    přednostně  doplněna sourozenci  k pobytu již přihlášených  žáků.
    Pro úhradu pobytu s příspěvkem zaměstnavatele, můžeme rodičům vystavit fakturu. 
    V tomto případě je nutno fakturaci pobytu dojednat osobně.
    Doplatek ceny za pobyt může rodič uhradit na účet podle pokynu školy.

     VZOR  žádosti o přihlášení dítěte na  LHPD 2018
    Žádosti jsou rodičům k dispozici na nástěnce  případně Vám je vydáme v kanceláři školy.

              Žádám o přihlášení mého syna(dcery) ............................... na LHPD 2018
              Věk dítěte ............................ Obor výuky ....................................................
              Jméno a příjmení rodiče(zákonného zástupce) .............................................
              Bydliště .....................................................................................................
              Podpis zákonného zástupce ...........................................            
                                                záznam ZUŠ o přijetí : dne   ...............  čas ..............................
  Písemnou žádost je z důvodu záznamu o přijetí školou nutno předat osobně. 
  Žádost je možno také zaslat elektronicky zaslat na email školy : zuskol@seznam.cz
      Žádosti  podané jak elektronicky tak i písemně, budou řazeny v časovém sledu.


