
CO S SEBOU ?

Jsme venku za každého poèasí.

Není špatné poèasí, ale špatné obleèení!!!

Do mokra a zimy: více prodyšných vrstev (tílko, triko, punèocháèe nebo termoprádlo, fleecová mikina, 
nepromokavá bunda, nepromokavé vyteplené kalhoty, nepromokavé boty, v zimì zateplené, èepici, šálu, 
rukavice), pro nepøíznivé poèasí pláštìnku.

Do tepla a sucha: prodyšné obleèení (tepláky, tílko, triko, mikina, v batùžku pláštìnka), kotníèková obuv.

Tašku s náhradním obleèením a obuví. (Zùstane pro pøípad potøeby v zázemí).
Nevhodnì obleèené dìti jsou v pøípadì nutnosti pøedány rodièùm.
Batùžek, svaèinu, pití dle poèasí (v zimì v termosce), pytlíèek nebo kelímek na poklady.

Na spaní jsou k dispozici molitanové madrace,  ostatní zajistí rodièe (deka, polštáøek s povleèením, spací 
pytel). Povleèení perou rodièe po 10 spaních.

CENÍK:

Pøíspìvky rodièù na zajištìní péèe o dìti v lesním klubu za 1 den.

pùlden: 8:00 - 12:30 200,- (s obìdem) 
celý den: 8:00 - 16:00 300,- (s obìdem a odpolední svaèinou)

2 sourozenci mají slevu a platí: 

pùlden: 300,-
celý den: 500,-

První mìsíc se bere jako zkušební období. Pøi ukonèení docházky, z jakéhokoliv dùvodu, bude 
nevyèerpané vstupné vráceno v plné výši. Ukonèení docházky musí být øádnì nahlášeno a potvrzeno 
pracovníkem lesního klubu - výše uvedené platí pro 1. zkušební mìsíc.

Nepøítomnost dítìte je tøeba omluvit min. 1 den pøedem do 16. hod. Je možné sjednat náhradu 
docházky v jiné než zvolené dny. Pokud nestihnete vèas omluvit, pak budete moci vyzvednout jídlo, které 
Vám bude úètováno (obìd: 35,- odpolední svaèina: 15,-Kè).

PLATBA PØÍSPÌVKU RODIÈÙ:
Pøedem do 25. dne pøedešlého mìsíce na další celý mìsíc. 

Lesní školka je iniciativa pøipravovaná pod záštitou Tìšíkovská Bydlina o.s. 

Lesní klub jako pøírodní alternativa mateøské školy

MÍSTO: Tìšíkovská Bydlina, 10 km od Šternberka, 25 km od Olomouce.
MAPA: http://bydlina.cz/kontakt.html

PROVOZ:  pondìlí – ètvrtek  8.00 -16.00 hod
                (je možná individuální domluva)

ZAÈÍNÁME :    V KVÌTNU 2013

KONTAKT: Jana Ví�azková mob. 732 349 939   Ewa Kvasnièková mob. 608 700 035
WEB:  mechacek.bydlina.cz  EMAIL: mechacek@seznam.cz  ADRESA: Tìšíkov 659E, 78501 Šternberk
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