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Závazná přihláška na školu v přírodě 
 

1. Místo konání školy v přírodě 

Chata Milíře – Pec pod Sněžkou 

Adresa: Chata Milíře, Pec pod Sněžkou 105, 542 21 Pec pod Sněžkou 

2. Termín konání školy v přírodě 

 

  19.6.2022 – 24.6.2022      

3. Osobní údaje 

 
a. Žák mateřské školy 

Jméno  

Příjmení  

Datum narození  

Bydliště  

Třída  

 

b. Zákonný zástupce 

Jméno  

Příjmení  

Bydliště  

Telefon  

e-mail  

 

 

4. Cena 
Cena je stanovena na 3.500,- Kč (třitisícepětsetkorun) 

a. Cena zahrnuje 

i. Dopravu na místo konání školy v přírodě a zpět 

ii. Ubytovací služby  

iii. Celodenní stavování a pitný režim po celou dobu konání školy v přírodě 
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b. Cena nezahrnuje 

i. Kapesné ve výši 300 Kč/osoba pro platbu výletů v rámci školky v přírodě 

(platba vstupů, lanovek atd.) Kapesné bude vybráno proti podpisu před 

nástupem do autobusu. Vyúčtování kapesného bude provedeno po 

skončení školy v přírodě. 

5. Platební podmínky 
Celková částka je splatná do 30.4.2022. Platba se provádí převodem na účet školy: 

186420504/0600 

Identifikačním údajem platby je variabilní symbol, který je stejný jako pro platbu školného. Do 

poznámky napište text: Škola v přírodě 

 

6. Platnost přihlášky 
Závazná přihláška je platná, pokud je podepsána zákonným zástupcem a zároveň je přijata platba na 

účet školy v plné výši. 

 

7. Storno poplatky 
V případě, že se již přihlášené dítě nemůže zúčastnit školy v přírodě, není možné vracet uhrazenou 

částku za ubytovací služby. Kapesné bude vráceno v plné výši a po dohodě s poskytovatelem 

ubytování bude vrácena část za stravování a pitný režim. 

Pokud k takové situaci dojde, doporučujeme najít mezi spolužáky dítěte náhradníka, který se školy 

v přírodě zúčastní a k finančnímu vyrovnán dojde mezi zákonnými zástupci těchto dětí. 

 

 

 

V ……………………………………….  Dne ………………………….. 

 

………………………………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce uvedeného v bodě 3 této přihlášky 

 

 

 


