LETNÍ DÍLNA ZUŠ ČESKÁ LÍPA 2021
POSLŮV MLÝN
ZUŠ Česká Lípa opět pořádá pro své žáky letní prázdninovou dílnu, která bude zakončena
koncertem a vernisáží. Místem konání je rekreační areál Poslův Mlýn v Doksech
www.posluvmlyn.cz. I letos vaše děti stráví hezké dny ve společnosti svých pedagogů v
klidném prostředí luk a lesních cest.
Letní dílna je určena pro žáky učitelů uvedených na přihlášce. Ostatní zájemci po dohodě.
Přihlášeným účastníkům rozešleme emailem bližší informace (harmonogram letní dílny,
začátek a místo závěrečného koncertu, apod.) do 30. 6. 2021. K tomuto datu vše naleznete
také na www.zuscl.cz.
Termín:

Po 9. 8. – Pá 13. 8. 2021
Nástup na pobyt 9. 8. v 13 - 14 hod. rekr. areál Poslův Mlýn
Ukončení pobytu 13. 8. v 15.00 hod. rekr. areál Poslův Mlýn

Poštovní adresa:

Rekreační areál Poslův Mlýn, č. p. 976, 472 01 Doksy

Ubytování:

4 a více lůžkové pokoje v budovách

Stravování:

5 x denně, pití po celý den, pobyt začíná večeří a končí obědem, po
kterém bude následovat závěrečný koncert a vernisáž výstavy

Doprava:

do místa pobytu i zpět domů individuálně. Převzetí žáků proběhne 9.
8. 2021 ve 14 hod. a předání žáků rodičům 13. 8. po skončení
závěrečného koncertu (předpokládaný konec v 15 hod.)

Program:

v dopoledních hodinách – výuka v odpoledních hodinách – výuka a
oddychový společný program (noční hra, táborák apod.)

S sebou:

všichni účastníci budou mít s sebou věci osobní hygieny, sportovní
oblečení, kopii průkazky zdravotní pojišťovny, čestné prohlášení o
bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře (max. 1 rok staré) a další věci dle
domluvy se svým vyučujícím

Cena:

1 900,- Kč (pro přihlášené po 31. 5. 2021 cena 2 000,- Kč). Cena
zahrnuje ubytování, stravu, ceny do soutěží, výtvarné potřeby, vuřty
atd. Cena nezahrnuje poplatky zdravotnických zařízení a lékáren při
případném ošetření.

Úhrada:

na účet školy 42820824/0600, var. symbol: 333 do 31. 5. 2021 do
poznámky uveďte jméno svého dítěte

Informace:

bližší informace získáte na tel. 487 827 355, J. Ševčík - 732 576 575

Upozornění:

V případě odřeknutí účasti po 31. 5. 2021 je nutné zajistit náhradu, jinak
si pořadatel odečte z vaší úhrady vzniklé náklady

