Máte zájem o chov exotických živočichů?
Tato nabídka je tedy určena právě Vám!!!
Nabízíme Vám možnost získání chovatelských znalostí a dovedností v nadstandardně vybaveném
Přírodovědném centru Základní školy v Bezručově ul. 1468, Hradec Králové. Chovatelské kroužky jsou
určeny pro žáky základních škol. Vzhledem k velkému počtu zájemců a omezené kapacitě zařízení
upozorňujeme, že za zvýhodněnou cenu a přednostně budou do chovatelských kroužků přijímáni žáci ZŠ
v Bezručově ulici. Pro přijetí v preferovaném termínu je rozhodující datum odevzdání přihlášky. Pro děti
ZŠ Bezručova je Přírodovědné centrum o velkých přestávkách otevřeno bezplatně od pondělí do pátku.
Nabídka chovatelských kroužků ve školním roce 2019/2020:

Pondělí
P2 15:00 – 15:45
P7 16:00 – 16:45

Středa

Čtvrtek

P3 14:00 – 14:45
P4 15:00 – 15:45

P6

15:30 – 16:15

Pro Vás, kteří nemáte zájem o pravidelný chovatelský kroužek, nabízíme chovatelský klub, který
můžete navštěvovat dle Vašich časových možností, po předchozí dohodě, každodenně po celý kalendářní
rok. Věk zájemců o tento klub není omezen (doporučeno dříve absolvovat alespoň jeden rok kroužku).
V rámci činnosti nahlédnete i do zázemí Přírodovědného centra a budete se aktivně podílet na péči o
chované
živočichy
a
údržbě
jejich
ubikací.
Přihlášky
ke
stažení
na
http://www.prirodovednecentrumhk.cz/prihlaska, nebo u obsluhy Přírodovědného centra.
Ceny:

- chovatelský kroužek - pro školní rok 2019/2020

Harmonogram:

srpen - září
říjen
květen

mimoškolní 900,-Kč

2019 - nábor do kroužků
2019 - zahájení činnosti kroužků a úhrada zápisného
2020 - ukončení činnosti

Bližší informace a přihlášky ke stažení naleznete na http://www.prirodovednecentrumhk.cz
Pro osobní konzultace volejte: 728 369 190; 725 301 511, nebo piště na e-mail:
prirodovednecentrumhk@seznam.cz
*Pokud je to možné, vyplňte náhradní volbu. Vzhledem k velkému množství zájemců, usnadníte zařazení dítěte do kroužku.

Přihláška do chovatelského kroužku
pro mimoškolní děti
Označení zvoleného kroužku (P2– P7): ….….. Náhradní volba*:
Jméno: ………………….………………….

……..

……..

……..

Příjmení: …………………………………………

Třída: ………………..

Škola: …………………………………………………………………………………………………………………………....………..
Adresa bydliště: …………………………………….……………………………..…….………………………….............................
Telefon a e-mail pro případný kontakt: ………….……………….…….…………………….……………………………………..
Přihlašuji tímto syna – dceru na chovatelský kroužek. Zavazuji se v předepsaném termínu uhradit zápisné
pro školní rok 2019/2020 a beru na vědomí, že poměrná část zápisného je vratná pouze v případě ukončení docházky
ze zdravotních důvodů. Dále prohlašuji, že dítě nemá alergii, nebo jiné omezení související s chovem zvířat. Souhlasím
s tím, že případně pořízené audiovizuální materiály mohou být použity k propagaci činnosti Přírodovědného centra.
Pro opakovaně nevhodné chování může být dítě z chovatelského kroužku, po předchozím projednání s rodiči,
pořadatelem vyloučeno.
V …………………………………… dne ……………………………

………………….………………………
podpis zákonného zástupce

