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V HRADCI KRÁLOVÉ / Přihláška / 22. – 26. 8. 2016

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................. velikost trička: �������������������������������������������
Datum narození (rodné číslo): ........................................................................ k 30. 6. 2016 ukončilo třídu: �������������������������������������������
Bydliště:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefonické spojení na zákonného zástupce: .......................................... (další dostupné číslo):��������������������������������������������������������
E-mail: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zdravotní stav: (alergie, astma, zda dítě užívá léky: jaké, kdy, dávkování, zda je bude mít v době pobytu u sebe,
jiná zdravotní omezení, prosím vypište): ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: .......................................................................................... Zúčastní se ve dnech:�������������������������������������������������������
Odchod v hodin:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Osoby oprávněné dítě vyzvednout (jméno, číslo OP):������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Potvrzuji pravdivost údajů. Získané informace budou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje užívá Muzeum východních Čech v Hradci Králové výhradně pro vnitřní potřeby.
Souhlasím s pořízením a použitím fotografického materiálu pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové,
k prezentaci na webových stránkách, facebooku a v tisku.
V ......................................................................................... dne ...............................................

����������������������������������������������������������������������
podpis zákonného zástupce

Další informace, odhlášky atd. na emailu edukace@muzeumhk.cz nebo tel. 604 513 643.
V případě onemocnění dítěte je nutné nepřítomnost nahlásit a nejpozději do 2 dnů dodat lékařské potvrzení.
V ostatních případech se přeplatky nevrací. Děkujeme za pochopení.
Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte v den nástupu s oboustrannou kopií kartičky pojišťovny.

&
Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti

zde odstřihnout

Prohlašuji, že dítě ............................................................................., narozené �����������������������������������������������������������������������������,
bytem .................................................................................................., nejeví známky akutního onemocnění (horečky,
průjem atd.) ani mu není lékařem nebo okresním hygienikem nařízeno karanténní opatření a v posledních
dvou týdnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.
Dítě je schopno se zúčastnit TÝDNE DĚTÍ s Muzeem východních Čech v termínu������������������������������������������������
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
V ......................................................................................... dne* ..........................................
*) toto prohlášení NESMÍ být starší 1 dne před akcí

��������������������������������������������������������������
podpis zákonného zástupce
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S sebou na každý den:
menší batůžek (na svačinu, lahvičku s pitím, pláštěnku atd.), dvě svačiny (dopolední, odpolední), menší lahvičku
s pitím (v průběhu dne bude pro děti připravená pitná voda a šťáva), pláštěnku, pokrývku hlavy a sluneční brýle,
pohodlnou obuv a oblečení dle počasí, kapesné dle uvážení, přezůvky do Dětského ateliéru dle uvážení.

Harmonogram dne
07.30 – 08.00 hod.
08.00 – 10.00 hod.
10.00 – 10.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.

Příchod
I. programový blok
Svačina
II. programový blok
Oběd a polední klid
III. programový blok
Odchod

Tématicky zaměřený Týden dětí
s muzeem navazuje na úspěšné
Muzejní neděle a Interaktivní
programy pro školy a veřejnost.

Výběr témat z programu
pondělí 22. 8. 2016:

Stavíme pevnost! Proč se z Hradce stalo pevnostní město a jak se tím město
změnilo, se dozvíme ve výstavě Pevnost královéhradecká. Program bude probíhat
ve výstavě, v Dětském ateliéru a během procházky po městě si prohlédneme zbytky
pevnosti a dozvíme se zajímavosti o životě zvířat ve městě.

úterý

V pevnosti Josefov si ověříme a porovnáme informace a znalosti o pevnosti
královéhradecké. Celodenní výlet do Josefova.

23. 8. 2016:

středa 24. 8. 2016:

Jak se žilo v pevnosti? To zjistíme ve výstavě Život v pevnosti a z vyprávění Ignáta
Herrmanna. Připravíme se také na slavnostní ples a naučíme se vídeňský valčík.
Program bude probíhat ve výstavě Život v pevnosti, v Dětském ateliéru a tématické
sportovní aktivity v Jiráskových sadech nebo Šimkových sadech. Pro zájemce možnost
přespání v muzeu na téma „Ples v pevnosti“, který bude otevřený i pro rodiče – dětem
s sebou navíc spací pytel, karimatku, převlečení, hygienické potřeby, trvanlivé
svačiny a oděv vhodný k drobným krejčovským úpravám výhodou.

čtvrtek 25. 8. 2016:

Celodenní výlet k pomníku jezdecké srážky u Střezetic a do Památníku bitvy 1866
na Chlumu. Během cesty se dozvíme zajímavosti a floře a fauně českých lesů, luk a hájů.

pátek

Mír! Dozvíme se, jak probíhala mírová jednání o ukončení prusko-rakouské války
a jaké byly její společenské i politické důsledky. Během her zjistíme, že válka není
jediné řešení sporů, a jak důležité je přátelství a odpuštění. Program bude probíhat
ve výstavě Ve stínu války, v Dětském ateliéru a tématické sportovní aktivity
v Jiráskových nebo Šimkových sadech.

26. 8. 2016:

Cena
Zahrnuje oběd, pitný režim v průběhu, jízdné, materiál na tvoření, DVD s fotografiemi z celého týdne, pojištění, atd.
Platba při vstupu do muzea.
· 300 Kč za den (1 500 Kč za 5 dní)
· sourozenci 280 Kč za den (1 400 Kč za 5 dní)
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz

/ www.muzeumhk.cz

