LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
„PRÁZDNINY S FIGURKOU“
T
Teerrm
míínn:: 1166.. 77.. –– 2200..77..22001188 ((55 ddnníí))
(v pracovních dnech od 6:15 – 16:30 hod – čas příchodů a odchodů záleží na domluvě)

K
Kddee::

Svatý Jan nad Malší, prostory MŠ a ZŠ Sv. Jan a prostory Figurka z.s.
(fara Sv. Jan)

C
Ceennaa::

1.250,- Kč (250,- Kč/ den – strava, pitný režim, materiální zajištění)

Z
Zpprroossttřřeeddkkoovvaatteell::

Figurka z.s., Sv. Jan nad Malší 16, 373 23,
IČO: 22863338

IInnffoorrm
maaccee::
- příměstský tábor představuje alternativu klasického tábora, jedná se však o nepobytovou
akci, tzn. ráno nám děti přivedete a odpoledne si je zase vyzvednete
- možnost přihlásit dítě na jednotlivé táborové dny
- pro děti od 3 do 14ti let (kapacita je omezená – cca 35 dětí)
-- P
Prrooggrraam
m::

-- SSttrraavvaa::

pro děti jsou připraveny nejrůznější pohybové hry a soutěže, kreativní činnosti, výlety
- program dne: příchod dětí, dopolední program + svačina, oběd, polední klid,
odpolední program + svačina
zajištěna prostřednictvím Hospody U Kostela ve Svatém Janě nad Malší; v případě
výletu, strava zajištěna v podobě cestovních balíčků

-- P
Peerrssoonnáállnníí zzaajjiiššttěěnníí::
provoz i program tábora zajistí vedení z Figurka z.s a její spolupracovníci, kteří mají dlouhodobé
zkušenosti s činnostmi s dětmi a mládeží
-- JJaakk ssee ppřřiihhlláássiitt aa kkddyy ccoo ooddeevvzzddaatt::
- k přihlášení je třeba do 30. 4. 2018 odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (tu doručit buď osobně
do Figurky z.s. (fara), či vhodit do schránky na dveřích) nebo zaslat na e-mail a do 30. 4. 2018
uhradit účastnický poplatek – zálohu, dále pak do 15. 6. 2018 uhradit doplatek za táborové dny
- v den nástupu na tábor je nutné odevzdat prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte a potvrzení
od lékaře
- přihlášky jsou k dispozici v prostorách školy Sv. Jan, ve Figurka z.s. nebo na www.figurka.webnode.cz
V případě zájmu o širší info volejte 737 257 108 Michaela Hájková či piště hajkovapm@gmail.com

Těšíme se na Vás  !!!

