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LETNÍ DYSLEKTICKÝ TÁBOR A LETNÍ TÁBOR PRO 

DĚTI 2012 
Vážení rodiče, 
 
již tradičně uspořádá PPP Semily letní dyslektický tábor a letní tábor pro děti. S  Vašimi dětmi se opět sejdeme v 
krásném prostředí Českého Ráje u rybníku v Drhlenách. Děti jsou ubytované v chatách a starají se o ně spolu se 
zkušenými  oddílovými vedoucími i pracovnice poradny v Semilech. 

 
Termín: od 05. 08. 2012 (neděle odpoledne) 
 do 18. 08. 2012 (sobota večer) 
 
Cena poukazu pro rok 2012 je navýšena pouze o necelá  3 % takto: 
Jede-li Vaše dítě na náš tábor poprvé cena poukazu je 3.800,- Kč 
Dítě již bylo na našem táboře cena poukazu je 3.600,- Kč 
 
Doprava: jako každoročně individuální, aby i rodiče měli možnost seznámit se s prostředím, kde bude 

jejich dítě trávit část prázdnin. 
 
Na tuto akci je možné žádat příspěvek z FKSP (potvrzení na požádání vydáme). 
 
V případě Vašeho zájmu odešlete obratem návratku na výše uvedenou adresu PPP nebo je možné využít 
elektronickou adresu: ppp.semily@tiscali.cz. 
Podrobné informace k nástupu dítěte na tábor a informace k platbě obdržíte obratem. Úhrada poukazu je 
možná ve dvou splátkách. Záloha ve výši Kč 1.000,-- musí být uhrazena do 16.3.2012. Celková částka 
do konce dubna 2012. V případě zrušení účasti na táboře v průběhu července činí  stornopoplatek 1000 Kč 
(výše zálohy). 
 
S pozdravem Mgr. Věra Provazníková,v.r. 
 ředitelka PPP Semily 
 
 ________________________________________________________________________________________________________  

P ř i h l á š k a  l e t n í  t á b o r  2 0 1 2  
 
Jméno a příjmení dítěte: ..................................................................................................................................................................  
 
Datum narození:.......................................................................... Rodné číslo: .................................................................................  
 
Adresa bydliště: ........................................................................... PSČ: .............................................................................................  
 
Základní škola: ............................................................................. Třída: ...........................................................................................  
 
Telef. kontakt na rodiče: ............................................................. email: ..........................................................................................  
 
V případě, že poukaz hradí zaměstnavatel – přesný název plátce poukazu: 
 
 .........................................................................................................................................................................................................  
 
Datum: .......................... 2012 ..................................................... Podpis rodičů: .............................................................................  
 
 
 
 


