
 

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá 
sportovně-anglický příměstský tábor s rodilým 

mluvčím v centru Pardubic 
28. srpna – 1. září 2017 

 
 

Milí rodiče, chcete, aby Vaše děti uměly dobře anglicky? Nespoléhejte jen na školní 

výuku! Nechte je nasát atmosféru anglicky mluvícího prostředí na našem příměstském táboře. 

Pomůžeme jim rozšířit si slovní zásobu a nebát se komunikovat, přiblížíme jim kulturu a 

sporty anglicky mluvících zemí tak, aby získaly chuť angličtinu aktivně používat. Dosáhnout 

toho chceme přirozeně zábavnou formou – pomocí her, písniček, zábavných výukových videí  

a v neposlední řadě četbou knížek v angličtině – část programu se totiž bude odehrávat 

v příjemném prostředí dětského oddělení pardubické krajské knihovny! Aby dětem nechyběl 

pohyb, stráví druhou část dne na hřišti, kde si budou moci vyzkoušet různé sporty typické pro 

anglicky mluvící země – např. rugby, irský nebo americký fotbal.  

 

Kdy: 28. srpna – 1. září 2017 

Kde: Krajská knihovna v Pardubicích + sportoviště TJ Sokol a v parku Na Špici  

Koho lze přihlásit: děti ve věku od 7 do 12 let (případně podle domluvy) 

Do kdy lze podat přihlášku: 30. 6. 2017 

Cena za týden: 1750 kč (včetně oběda a svačiny), navíc musí mít každé dítě platnou kartičku 

do Krajské knihovny v Pardubicích (cena 60 kč).  

Jak se lze přihlásit: přihláška a bližší informace jsou k dispozici na webu 

englishwithroy.webgarden.cz, případně v Krajské knihovně v Pardubicích 

 

 

Na děti se těší rodilý mluvčí z Irska s několikaletou zkušeností s výukou dětí v ČR  

a také česká lektorka!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Program příměstského tábora 

 

Pondělí 28.8. 

7:45-7:55 sraz v Krajské knihovně v Pardubicích 

8:00-9:30 knihovna –  výuka aj, seznamovací aktivity, hl. téma “Home and Family” 

9:30-9:45 svačina 

9:45-11:15 sport. hřiště TJ Sokol - seznámení s rugby 

11:30-12:00 oběd 

12:00-13:30 
knihovna, příp. Tyršovy sady ve stínu – čtení dětských knížek v angličtině, odpočinkové 
aktivity 

13:30-15:30 Park Na Špici – seznámení s rugby 

15:45-16:00 vyzvednutí dětí před knihovnou  

Úterý 29.8. 

7:45-7:55 sraz v Krajské knihovně v Pardubicích 

8:00-9:30 knihovna –  výuka aj, hl. téma “Free Time” 

9:30-9:45 svačina 

9:45-11:15 sport. hřiště TJ Sokol - seznámení s irským fotbalem 

11:30-12:00 oběd 

12:00-13:30 
knihovna, příp. Tyršovy sady ve stínu – čtení dětských knížek v angličtině, odpočinkové 
aktivity 

13:30-15:30 Park Na Špici – seznámení s irským fotbalem 

15:45-16:00 vyzvednutí dětí před knihovnou  

Středa 30.8. 

7:45-7:55 sraz v Krajské knihovně v Pardubicích 

8:00-9:30 knihovna –  výuka aj, hl. téma “My Town” 

9:30-9:45 svačina 

9:45-11:15 Procházka historickou částí Pardubic, návštěva zámku 

11:30-12:00 oběd 

12:00-13:00 
knihovna, příp. Tyršovy sady ve stínu – čtení dětských knížek v angličtině, odpočinkové 
aktivity 

13:30-15:30 Park Na Špici – seznámení s americkým fotbalem 

15:45-16:00 vyzvednutí dětí před knihovnou  
  



 

Čtvrtek 31.8. 

7:45-7:55 sraz v Krajské knihovně v Pardubicích 

8:00-9:30 knihovna –  výuka aj, hl. téma “Animals and Nature” 

9:30-9:45 svačina 

9:45-11:15 Návštěva Natura Parku 

11:30-12:00 oběd 

12:00-13:30 
knihovna, příp. Tyršovy sady ve stínu – čtení dětských knížek v angličtině, odpočinkové 
aktivity 

13:30-15:30 Park Na Špici – seznámení s americkým fotbalem  

15:45-16:00 vyzvednutí dětí před knihovnou  

Pátek 1.9. 

7:45-7:55 sraz v Krajské knihovně v Pardubicích 

8:00-9:30 knihovna –  výuka aj, hl. téma “Holidays and Travel” 

9:30-9:45 svačina 

9:45-11:15 TJ Sokol  -  připomenutí představených sportů  

11:30-12:00 oběd 

12:00-13:30 knihovna, příp. Tyršovy sady ve stínu – téma nejoblíbenější knižní hrdina 

13:30-15:30 Park Na Špici - závěrečný zápas v oblíbeném sportu 

15:45-16:00 vyzvednutí dětí před knihovnou  

*případné změny v rozvrhu vyhrazeny  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přihláška dítěte na sportovně-anglický příměstský tábor 
 
Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017 
Místo konání: Krajská knihovna v Pardubicích 
 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………….... 

Adresa: ………………………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………………………… 

Rodné číslo: ……………………………………………………... 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………….... 

Jak dlouho se dítě učí anglicky: .................................................... 

 

Zákonný zástupce dítětě:  matka/otec 

Jméno a příjmení: ………………………………………………. 

Adresa: ......................................................................................... 

Telefon: …………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………….. 

 

Dítě může vyzvedávat: 

Jméno a příjmení: ......................................................................... 

 

Co bychom ještě měli o dítěti vědět (jídlo, návyky atd.): 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
Zveřejnění fotografií 
Souhlasím se zveřejněním fotografií mého dítěte pro účely propagace činnosti Krajské 
knihovny v Pardubicích, příp. lektora tábora  - ANO / NE  (nehodící se škrtněte) 
 
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil/a a beru je na vědomí – ANO/NE (nehodící se 
škrtněte) 
 
 
V ………………………dne………                                      ….………………………… 
      podpis zákonného zástupce 
 



 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti (Prohlášení zákonného zástupce dítěte) 

 

Jméno dítěte: 

Datum narození: 

Zdravotní pojišťovna: 

 

 

 
 
Prohlašuji, že mé dítě je plně zdravotně způsobilé k účasti na příměstském táboře, nejeví 

známky akutního onemocnění (např.horečka, průjem) a není mi známo, že by ve 14-ti 

kalendářních dnech před příchodem na příměstský tábor přišlo do styku s osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní 

opatření. 

Jsem si vědom/a právních a finančních následků, které by pro mě vyplynuly, kdyby 

z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

 

 

 

 

 

V …………………………………..dne……………………….  …………………………….. 

                                                                                                        Podpis zákonného zástupce 

 

 

Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor. Prohlášení odevzdejte 

prosím při nástupu dítěte na příměstský tábor. 

 

 



 

 

Smluvní podmínky příměstského tábora 

Provozovatel 
Roy Mitchell 
Se sídlem Karla IV. 2592, Pardubice 53002 
IČ: 74975943 
e-mail englishwithroy1@gmail.com 
web: englishwithroy.webgarden.cz  
 

1. Zákonný zástupce objednává u provozovatele  příměstského tábora účast svého dítětě 
na tomto táboře, a to prostřednictvím závazné přihlášky, kterou zašle na adresu 
provozovatele nejpozději do 30. 6. 2017. 

2. Cena tábora činí 1750 kč a zahrnuje týdenní program, včetně každodenního oběda a 
svačiny.  

3. Každé dítě je povinno mít v době tábora platnou registraci v Krajské knihovně 
v Pardubicích. 

4. Cenu tábora je třeba uhradit převodem na účet 78-9239390267/0100 vedený u 
Komerční banky, a to nejpozději do 7. 7. 2017. Jako variabilní symbol se uvede rodné 
číslo dítěte.  

5. Zrušení pobytu ze strany objednatele – v případě zrušení registrace dítěte na tábor 
objednatelem v době delší než 30 dní před zahájením tábora má objednatel nárok na 
vrácení poplatku v plné výši, při zrušení pobytu dítěte na táboře v kratší době je 
objednatel povinen uhradit odstupné, jehož výše je stanovena takto:  
29-15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora,  
14 – 7 dnů před konáním tábora 50% z ceny tábora,  
v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% z ceny.  
V případě, že přihlášené dítě náhle onemocní a nebude se schopno ze zdravotních 
důvodů tábora účastnit, bude oproti platnému lékařskému potvrzení vrácena celá 
uhrazená částka. 

6. Konečný počet účastníků určuje provozovatel tábora. Při výběru účastníků bude 
přihlíženo k jejich věku a znalostem angličtiny. 

7. V případě, že by nedošlo k naplnění akce, vyhrazuje si provozovatel její zrušení.  
V takovém případě bude celá částka vrácena zákonnému zástupci, a to do 5 dnů od 
ohlášení nekonání akce. 

8. Program je zajištěn v době vždy od 8,00 do 16,00 hod. Zákonný zástupce  nebo jím 
pověřená osoba je tedy povinen předat dítě nejpozději v 8,00 hod. a vyzvednout si je 
nejpozději v 16,00 hod.  

9. Za mobilní telefony a další cenné věci, které budou mít děti s sebou v průběhu tábora, 
jejich případné poškození či ztrátu provozovatel nezodpovídá.  

10. Podmínkou přijetí účastníka je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, 
zaplacení akce a předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu na tábor. 


