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PRÁZDNINY V 3NCI 2013
9. ročník celoměstské hry

jméno a příjmení dítěte

AHOJ KAMARÁDI!
Je tu další už 9. ročník celoměstské prázdninové hry „Prázdniny v 3nci“.

datum narození

Motto letošních prázdnin: Pohádkově

zelené!

I na letošní letní prázdniny pro vás připravilo město Třinec
společně s 27 třineckými organizacemi celkem 45 akcí, z toho 7 výletů!!!
V červenci i srpnu si budeme společně hrát, soutěžit, chodit do kina, jezdit na výlety - zkrátka
báječně a aktivně trávit letní prázdniny.
Pořád platí, že všechny prázdninové akce jsou pro přihlášené děti ZDARMA!!!
Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdeš v prázdninové brožurce nebo na
internetu.

Adresa bydliště

základní škola (pokud je v Třinci)

REGISTRACE NA HRU

Zodpovědný zástupce (rodiče, dospělý příbuzný)
jméno a příjmení

Chceš-li se účastnit prázdninových akcí, musíš napřed vyplnit přihlášku, která je k dispozici v
knihovně nebo si ji stáhneš internetu a necháš ji podepsat rodiči. Tuto přihlášku odevzdáš při
registraci v knihovně nebo na první akci, které se zúčastníš.
Letos se můžeš registrovat na prázdniny předem! A to od 17. června v městské knihovně.
Ale POZOR, od července je možné se zaregistrovat pouze přímo „v terénu“ na akcích!
Při registraci získáš dárkový balíček s logem Prázdnin v 3nci a brožurku s programem akcí.
Nezapomeň vyplnit údaje na zadní straně brožurky!

telefon a adresa (je-li odlišná od adresy dítěte)
NEZTRAŤ SVŮJ PROGRAM AKCÍ! JE TO VSTUPENKA.
Tuhle brožurky nos vždy s sebou na každou akci a chraň ji před zničením!
Na každé akci naše zapisovatelky zapíšou tvou účast z čárového kódu na tvé brožurce.
Když budeš chtít, dostaneš do brožurky razítko za účast.

email

KDE NAJDEŠ AKTUÁLNÍ INFORMACE?
Souhlasím s účastí …………………………….* na akcích pořádaných v rámci
prázdninové hry a nesu za ní/něho plnou zodpovědnosti po dobu příchodů a
odchodů na akce.

Datum:
*dcera/syn, vnučka/vnuk, jiný příbuzenský stav – uveďte

………………………………….
podpis zodpovědného zástupce

Všechny informace a aktuality o velké hře „Prázdniny v 3nci 2013“ můžeš průběžně sledovat
na:
www.kultura.trinecko.cz
facebook.com/prázdniny.v3nci

BONUS PRO PRVNÍCH 100 DĚTÍ
Prvních 100 dětí získá jako bonus tričko s logem prázdnin.
Ale POZOR – podmínkou je účast na alespoň 5 akcích.

