
 

 
PŘIHLÁŠKA DO GALAXIE ZLÍN – STŘEDA 15. 2. 2017 

Zájezd do zábavného centra Galaxie Zlín. 
Cena: 280,- Kč /doprava + vstupné Galaxie/ 

Odjezd vlastním autobusem v 8.20 hod. od ZŠ Nedašov, zast. Mez Brumov - 8.30 hod., 
v 8.35 hod. od KD Brumov-Bylnice a v 8.40 hod. od autobusové zast. u obuvi v Bylnici. 

S sebou: svačinu, pití na celý den, sportovní oblečení, kartičku pojišťovny, kapesné dle 
uvážení rodičů.                 

Návrat kolem 14.00 hodiny. 
Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - čtvrtek/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
------------------------------PŘIHLÁŠKA – GALAXIE  ZLÍN  -------------------------------- 

 
Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída………………………………. 

 
Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob:………………………………… 

 
V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:………………………………………………. 

 
 

 
 

 
PŘIHLÁŠKA DO GALAXIE ZLÍN – STŘEDA 15. 2. 2017 

Zájezd do zábavného centra Galaxie Zlín. 

Cena: 280,- Kč /doprava + vstupné Galaxie/ 
Odjezd vlastním autobusem v 8.20 hod. od ZŠ Nedašov, zast. Mez Brumov - 8.30 hod., 

v 8.35 hod. od KD Brumov-Bylnice a v 8.40 hod. od autobusové zast. u obuvi v Bylnici. 
S sebou: svačinu, pití na celý den, sportovní oblečení, kartičku pojišťovny, kapesné dle 

uvážení rodičů.                 
Návrat kolem 14.00 hodiny. 

Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - čtvrtek/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
------------------------------PŘIHLÁŠKA – GALAXIE  ZLÍN  -------------------------------- 

 
Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída………………………………. 

 
Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob:………………………………… 

 

V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

PŘIHLÁŠKA KINO SVĚT VAL. KLOBOUKY – ÚTERÝ 14. 2. 2017 
 

Program: animovaný film „Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa“ v 3D projekci 
Cena: 100,- Kč /vstupné + doprava/ 

Odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek (směr Val. Klobouky) - Bylnice - rozc. 
(sraz 9.20), Brumov - zast. u KD (9.30), Brumov - zast. u Mezu (9.33). 

Návrat spojovým autobusem s příjezdem - Brumov u Mezu (13.40), Brumov u KD 
(13.42), Bylnice rozc. (13.44). 

S sebou: svačinu a pití, pláštěnku nebo deštník, kartičku pojišťovny, doklad o věku 

dítěte - průkazka na autobus či vlak, případně platný pas (děti od 10 - ti let) 
Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - ČTVRTEK/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

------------------------PŘIHLÁŠKA- KINO SVĚT VAL. KLOBOUKY -------------------------- 
 

Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída……………………………….. 
 

Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob.:………………………………… 
 

V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:………………………………………………. 
 

 
 

 

PŘIHLÁŠKA KINO SVĚT VAL. KLOBOUKY – ÚTERÝ 14. 2. 2017 
 

Program: animovaný film „Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa“ v 3D projekci 
Cena: 100,- Kč /vstupné + doprava/ 

Odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek (směr Val. Klobouky) - Bylnice - rozc. 
(sraz 9.20), Brumov - zast. u KD (9.30), Brumov - zast. u Mezu (9.33). 

Návrat spojovým autobusem s příjezdem - Brumov u Mezu (13.40), Brumov u KD 
(13.42), Bylnice rozc. (13.44). 

S sebou: svačinu a pití, pláštěnku nebo deštník, kartičku pojišťovny, doklad o věku 
dítěte - průkazka na autobus či vlak, případně platný pas (děti od 10 - ti let) 

Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - ČTVRTEK/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
------------------------PŘIHLÁŠKA- KINO SVĚT VAL. KLOBOUKY -------------------------- 

 

Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída……………………………….. 
 

Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob.:………………………………… 
 

V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

PŘIHLÁŠKA DO LASER ARÉNY ZÓNA 123 - ČTVRTEK 16. 2. 2017 
 

Výlet do Laser arény Zóna 123 na scifi „LASER hru“ na způsob paintballu. 
Cena: 320,- Kč /vstupné + doprava/ 

Určeno dětem od osmi let /mladší hrát nemůžou/. Hraje se 2x po 8 hráčích. 
Odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek (směr Val. Klobouky) - Bylnice - rozc. 

(sraz 7.20, odjezd 7.30), Brumov - zast. u KD (7.30), Brumov - zast. u Mezu (7.33)  
Návrat mezi 15.30 - 16.00 hod. opět na stejných zastávkách. 

S sebou nutně: kartičku pojišťovny, tenisky (jinak nemůžete hrát!), tmavé 

sportovní oblečení, svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení rodičů, doklad o 
věku dítěte - průkazka na autobus či vlak, případně platný pas (děti od 10 - ti let). 

Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - ČTVRTEK/ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
---------------------------PŘIHLÁŠKA – LASER ARÉNA ZÓNA 123  -------------------------- 

 
Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída……………………………. 

 

Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob.:…………………………….. 

 
V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:…………………………………………….. 

 
 

 
 

 
PŘIHLÁŠKA DO LASER ARÉNY ZÓNA 123 - ČTVRTEK 16. 2. 2017 

 
Výlet do Laser arény Zóna 123 na scifi „LASER hru“ na způsob paintballu. 

Cena: 320,- Kč /vstupné + doprava/ 
Určeno dětem od osmi let /mladší hrát nemůžou/. Hraje se 2x po 8 hráčích. 

Odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek (směr Val. Klobouky) - Bylnice - rozc. 
(sraz 7.20, odjezd 7.30), Brumov - zast. u KD (7.30), Brumov - zast. u Mezu (7.33)  

Návrat mezi 15.30 - 16.00 hod. opět na stejných zastávkách. 

S sebou nutně: kartičku pojišťovny, tenisky (jinak nemůžete hrát!), tmavé 
sportovní oblečení, svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení rodičů, doklad o 

věku dítěte - průkazka na autobus či vlak, případně platný pas (děti od 10 - ti let). 
Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ /9. 2. 2017 - ČTVRTEK/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

---------------------------PŘIHLÁŠKA – LASER ARÉNA ZÓNA 123  -------------------------- 
 

Přihlašuji svého syna /dceru/………………………………………………….třída……………………………. 

 

Bydliště………………………………dat. narození:……………………tel., mob.:…………………………….. 
 

V Brumově-Bylnici dne:…………………………..podpis rodičů:…………………………………………….. 
 

 
 

 
 


