
Dům dětí a mládeže „Vážka“, Mimoň 

Tel.:487 86 86 88, 774 20 20 59, e-mail: krikra@centrum.cz 
 

Přihláška   DISKOMARATON 2019 
Mimoň, 25. - 26. 1. 2019 

 

Přihlašuji svého syna / svou dceru na soutěž DDM Vážka Mimoň -  Diskomaraton 2019 

Jméno _____________________________ Příjmení _____________________________________________ 

datum  narození .................................................... škola/třída ……………………………….. / ……………….. 

adresa bydliště ….................................................................................................................................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _________________________________________________________ 

Telefon: ........................................................... email: ........................................................................................... 

Upozorňujeme rodiče, že po zkušenostech z minulých let se může stát, že bude dítě v průběhu akce z důvodu 

nerespektování pravidel akce vyloučeno. Žádáme, aby rodiče byli v průběhu akce telefonicky dostupní.  
 

V Mimoni, dne ….......................... 2019    Podpis zák. zást. …........................................................................... 

Zde odstříhněte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DISKOMARATON 2019 – vstup pouze po přihlášení do středy 23. 1. nebo do naplnění kapacity!! 

Začátek:  pátek, 25. 1. 2019 v 16,00 hodin 

Konec:  sobota, 26. 1. 2019 v 8,00 hodin 

Vstupné: 20,- Kč 

S sebou:  spacák, karimatku, věci na přespání, přezůvky, sportovní oblečení, večeři, svačinu na    

  noc, snídani, dostatek pití, čokoládu 
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