Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, Hlinsko
pořádá

Jednodenní zájezd pro děti a mládež
do

VIDA! science centra
v Brně
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o
počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo
nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše
můžete zažít v zábavním vědeckém parku VIDA!
Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká přes 170 interaktivních exponátů.
Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků:
Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Termín: 29. 3. 2018
odjezd: 8.00 hod. - příjezd: okolo 18.00 hod.
Cena: 200,- Kč./osoba

Základní informace pro rodiče
1. Jednodenní tématický výlet do VIDA – science centra v Brně, organizuje a pořádá,
SVČ POHODA A POHODA COOL, Hlinsko.
2. Termín konání zájezdu je 29. 3. 2018
3.

Finanční spoluúčast na zájezdu je 200,- Kč/ dítě.
Kapacita 40 dětí !!!!
/v ceně je vstupné a částečně i doprava/

4. V ceně zájezdu není oběd, každý účastník si jej řeší individuálně sám – možnost
příno v areálu VIDA science centra.
5. S sebou: slušný oděv, batoh, dostatek tekutin, velkou svačinu, peníze na oběd
popř.na suvenýry.
6. Při nástupu do autobusu odevzdejte zdravotníkovi průkaz pojištěnce.
7. Pokud si dítě veze léky (v dostatečném množství na délku zájezdu), odevzdá rodič
tyto léky (krabičku označenou jménem) spolu s návodem (jak často bere dítě léky)
zdravotníkovi.
8. Odjezd na zájezd je ve čtvrtek dne 29. 3. 2018 od Střediska volného času
POHODA a POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko v 8.00 h. Sraz dětí
před odjezdem bude v 7:45 h z důvodu vybrání kartiček zdravotní pojišťovny.
9. Příjezd ze zájezdu bude ve čtvrtek dne 29. 3. 2018 cca v 18.00 h opět ke Středisku
volného času POHODA a POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko
10. Adresa: VIDA – science centrum
Křižkovského 554/12
Brno, 603 00
11. Vyplněné přihlášky a finanční spoluúčast odevzdejte do Střediska volného času
Pohoda a Pohoda Cool a nejpozději do 26. 3. 2018
12. Další informace získáte od ředitele SVČ - Mgr. Jiří Hrabčuk, tel. 724 191 975,
nebo personálu střediska - tel: 721 063 238

Přihláška na tématický zájezd
do VIDA – science centra, Brno
Termín 29. 3. 2018
Příjmení:……………………………..................Jméno: …………..........................
Adresa bydliště……………………………………………………………………...
Datum narození: ………………………Rodné číslo: …………...............................
Jméno a příjmení rodičů nebo zákonných zástupců:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....…
Telefonní kontakt na rodiče nebo zákonné zástupce:
………………………………………………………………………………………
Základní škola: …………………………………......................................................
Ukončený ročník základní školy: …………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………....
Bere léky proti (jak často): ……………………………………................................
Alergie (na léky, pyl, štípnutí, seno, druhy jídla, …): ……………………………...
Jiné zdravotní problémy: …………………………………………………………...
Podpis rodičů nebo zákonných zástupců: …………………………………………..
V ………………………… dne ……………………………
Souhlasím/ nesouhlasím se zveřejňováním videonahrávek a fotografií svého dítěte
z akcí, kterých se bude se Střediskem volného času POHODA A POHODA COOL
účastnit.
………………………………………………

