
 
 

 

 

 

 

 

 
Dodatečné informace 
 
V den nástupu dítěte na Letní akademii je nutné mít:  

1) podepsaný souhlas zákonného zástupce s podmínkami  
2) podepsané prohlášení o bezinfekčnosti účastníka (s datem 18. 8. nebo 19. 8.)   
3) okopírovanou kartičku pojištěnce 

 

Potřebné formuláře lze stáhnout na www.astyl.cz v sekci „Léto 2019“.  

 

Nástup a vyzvedávání dětí 
 Děti přivádějte v čase od 7:30 do 8:00 hodin. Vyzvedávejte je pak v 17:00 hodin. 

 V pátek 23. 8. je vyzvedávání dětí v 15:00!!! 

 

Pozn.: Vzhledem k naplánovaným činnostem a přichystanému programu prosím dodržujte tyto časy. Pokud nebudete 
moci některý z těchto časů ze závažných důvodů dodržet, prosím informujte svého lektora.  

 

 Ve čtvrtek 22. 8. budou děti v A-STYL CENTRU spát (není povinné a netýká se skupiny předškoláků). V tento den 
si děti vyzvednete v 17 hod. a přivedete zpět v 19:30 (navečeřené, vykoupané :). Co s sebou najdete níže. 

 
Dětem nezapomeňte přibalit:  

1) Léky, které dítě pravidelně užívá v době konání Akademie (podepsané a s uvedeným dávkováním).  Informace o 
lécích a zdravotních omezeních musí mít účastník zapsány v přihlášce. Léky se odevzdávají v den nástupu na 
recepci Centra.  

2) Sportovní obuv na tréninky –  1x čistou dovnitř a 1x ven a sportovní oblečení. 
3) Oblečení na ven odpovídající předpovědi počasí na daný den (nad rámec běžného oblečení jako je  

tričko a tepláky, legíny, je to např. šusťáková bunda, pláštěnka, deštník, šortky, sluneční brýle). Při nepříznivém 
počasí budou mít děti aktivity v budově, ale pláštěnku či deštník potřebují pro přechod do jídelny.  

4) Pokrývka hlavy (čepice, klobouk). 
5) Náhradní oblečení  - ponožky, tričko, tepláky, šortky (děti mohou nechat v Centru po celou dobu konání).  
6) Opalovací krém, láhev na pití (pitný režim je zajištěn) 

 
Všechny věci doporučujeme mít podepsané! 

 
Ve čtvrtek 22. 8. při příchodu večer, si děti přinesou matraci či podložku na spaní, spací pytel nebo deku, 
pyžamo, hygienické potřeby.  Přespání je dobrovolné. Pokud se ho nebudete chtít účastnit, oznamte to 
dopředu lektorovi.  Během večera pustíme pohádku  v improvizovaném letním kinu a možná absolvujeme i 
večerní stezku „odvahy“ areálem. 

 
Neberte s sebou žádné cenné věci (mobilní telefony apod.)! 

 

Kontaktní telefon 
tel. 723 765 316 – Mgr. Lucie Jakubcová 

tel. 730 518 899 – Zuzana Šoltysová 

Přeji dětem mnoho sportovních zkušeností, zážitků a kamarádů :-) 

 

                                                                                                                                 Mgr. Lucie Jakubcová 

                     vedoucí A-styl Centra 


