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Závazná přihláška na letní program v Sunny Canadian 

Summer Camp - Mandatory Application Form 
 

Jméno a příjmení dítěte / Child’s Name & Surname: 

Datum narození / Date of Birth:  

Adresa bydliště / Home Address: 

Třída / Class:  

Variabilní symbol dítěte zapsaného v SCIS :  

Variable symbol of your child enrolled in SCIS: 

Alergie a jiná zdravotní omezení dítěte / Allergies and other health restrictions of the child:  

 

 

Prosím, zaškrtněte vybrané termíny letního programu / Please mark chosen terms of Summer Camp:  

29. 6. – 3. 7. 2020  (5 dní, téma Hýbeme se celý týden / 5 days, theme We like to move) 

Cena pro děti zapsané v SCIS (EN program, ZŠ) 3 500,-Kč (včetně stravy) 

Price for students enrolled in SCIS (EN program, ES): 3 500 CZK (include meals) 

Cena pro ostatní děti / Price for other children: 4 300 CZK (včetně stravy / include meals) 

 

7. 7. – 10. 7. 2020 ( 4 dny, téma My jsme malí muzikanti / 4 days, theme We are small musicians) 

Cena pro všechny děti / Price for all children: 3 900 CZK (včetně stravy / include meals) 

 

Tímto přihlašujeme závazně své dítě na letní program a potvrzujeme svými podpisy, že do pondělí 22. 6. 2020 uhradíme 

cenu letního programu ve výše uvedené ceně, ceny jsou uvedeny včetně stravování (z toho je nevratná částka za týden 

1.900 Kč). Minimální naplněnost letního programu je 20 dětí celkem za dva týdny. We declare that our child will attend 

SCIS KG Summer Camp and confirm that by Monday 22. 6. 2020 we will pay the price noted above one week of Summer 

Camp, the price is including meals (including a nonrefundable amount of 1.900 CZK for one week). Minimum of 20 

children in total must be registered for those two weeks of Summer Camp. 

 

 

Jméno matky / Mother’s name: 

 

Jméno otce / Father’s name: 

 

Telefonní číslo matky / Mother’s phone number: 

 

Telefonní číslo otce / Father’s phone number: 

 

Podpisy rodičů / Parents’ Signatures:  

 

Datum odevzdání přihlášky / Date:  
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Přihlášku, prosím, odevzdejte nejpozději do 18. 6 . 2020 na recepci Mateřské školy. 

Please bring the application no later than 18. 6. 2020 to the Kindergarten school reception: 

 

Informace k Letnímu programu Sunny Canadian School 

 

Termíny konání: 29. 6. – 3. 7. 2020 a 7. 7. – 10. 7. 2020 

Programy probíhají denně od 8:30 do 16:30 hodin. 

 

Číslo účtu pro úhradu platby za letní program MŠ je: 2487815349/0800, Specifický symbol:2028, 

uveďte též Variabilní symbol dítěte (děti zapsané v SCIS) / jméno a příjmení dítěte (děti nezapsané  

v SCIS).  

Uhraďte do 22. 6. 2020 částku 3 500,-Kč / dítě ze Sunny nebo 4 300,-Kč za dítě mimo Sunny za týden 

29. 6. – 3. 7. 2020, z toho je nevratná částka za tento program 1 900 Kč.  

Za týden 7. 7. – 10. 7. 2020 (včetně stravy na 4 dny) uhraďte částku 3 900,-Kč z toho je nevratná 

částka za tento program 1 900 Kč.  

 

Podmínky/termíny letních kempů mohou být pozměněny dle aktuálních mimořádných opatření 

vyhlášených vládou České republiky. Provoz letních táborů se bude řídit aktuálními vyhlášenými 

mimořádnými opatřeními. 

Děkujeme. 

 

Information about Summer Camp at Sunny Canadian International School 

 

Terms of Summer Camp: 29. 6. – 3. 7. 2020 and 7. 7. – 10. 7. 2020 

The Summer Camp is held every day from 8:30 am until 4:30 pm. 

 

The account number for payment of the KG Summer Camp is: 2487815349/0800, Specific symbol: 

2028. Please also add the Variable symbol of your child (students enrolled in SCIS) / child´s name 

(children out of SCIS).  

 

Please pay no later than 22. 6. 2020 the price 3 500 CZK for students enrolled in SCIS (EN program, 

ES) / 4 300 CZK for a child out of Sunny (include meal for 5 days) per week 29. 6. – 3. 7. 2020, 

including a nonrefundable amount of 1.900 CZK for this week and program.  

For the week 7. 7. – 10. 7. 2020 please pay 3 900 CZK (include meal for 4 days), including a 

nonrefundable amount of 1.900 CZK for this week and program.  

 

The condition /dates of the Summer Camps may be changed according to the current emergency 

measures announced by the Government of the Czech Republic.  The operation of the Summer Camps 

will be governed by the current emergency measures.  

Thank you. 
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