
Česká škola v Kodani ve spolupráci se sdružením vKodani.cz 
zve rodiče a děti na víkendovou akci v rámci zakončení školního roku 

CHATA 2016... aneb... Ať žijí hastrmani! 
 

  
Kdy: 10. - 12. června 2016 

Sraz: Pátek 10. června 2016 v 18 hodin    Zakončení:  Neděle 12. června 2016 po obědě 
Kde: Chata STAVN, Sortmosen 21, 3520 Farum 

 
Program: 
Sejdeme se v pátek v 18 hodin na chatě (http://www.stavn.dk/). Po ubytování nás čeká společná večeře, 
seznamovací hry a hezký večer u kytary a písniček. Na sobotu bude připravena spousta dobrodružných her a 
tvořivých aktivit se společným tématem – Vodníci a hastrmani (podrobný program později). Sobotní večer 
zakončíme pohodou u táboráku - opékáním chleba a párků, opět za doprovodu kytary. V neděli bude 
pokračovat program až do oběda; odjezd předpokládáme ve 13 hodin. 
 
S sebou:  
Oblečení do pohody i nepohody, spacák + polštářek + plyšáka na spaní (na chatě jsou postele a 
matrace pro 30 lidí, pokud nás bude víc, je potřeba vzít stan a karimatku), baterku, hudební nástroje 
a hlavně dobrou náladu. Stravu na celý víkend, stejně jako materiály a pomůcky k veškerým 
aktivitám, zajistíme ze společného nákupu. Zajištěn bude i zdravotnický dozor. 
 

Cena:  
200 DKK za osobu, děti do 3 let 75 DKK (zahrnuje stravu, ubytování a program na celý víkend) 
Prosíme zaplatit předem převodem na účet spolku vKodani.cz 
(reg.nr. 1329, konto nr. 4380249869, uveďte jméno + heslo Chata2016) 
Kontaktní telefony: 30 84 01 00 (Zuzana), 61 67 92 11 (Petra) 
 

 
Závaznou přihlášku (viz níže) zašlete do 25. května 2015  na email Zuzaně: knudsen_zuzana@hotmail.com  
 

 
 

Za tým České školy v Kodani se na Vás těší Zuzana, Petra, Jana, Hanka a Míša 



 

PŘIHLÁŠKA: CHATA 2016 
 

(Česká škola v Kodani, 10. - 12. 6. 2016) 
 
 
Přihlašuji tímto rodinu ________________________________ k víkendovému pobytu na chatě. 
 
 
Pobytu se zúčastní: 
 
 
DOSPĚLÍ (jméno) __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
DĚTI (jméno a věk): __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
 
Trpí někdo z rodiny alergií na některé potraviny? Pokud ano, na které? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
KONTAKTNÍ EMAIL:  ____________________________________ 
 
KONTAKTNÍ TELEFON:  ____________________________________ 
 
 
Souhlasím s tím, že fotografie z pobytu na chatě mohou být uveřejněny na internetu v souvislosti  
s propagací České školy v Kodani. 
 
 
Prohlašuji, že během pobytu zodpovídám za bezpečnost svých dětí, a v případě materiální škody 
nebo úrazu nebudu požadovat úhradu škody po České škole v Kodani. 
 
 
 
 
Jméno zákonného zástupce: ______________________________________________ 
 
 
 
Datum: _______________________ Podpis: _________________________________ 


