LETNÍ PŘÍVESNICKÉ TÁBORY
BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Kdy: 19. – 23. 8. 2019

Kdy: 22. – 26. 7.. 2019
Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)

Věk: 3.
3.–7. třída ZŠ (kapacita 155 dětí)

Program připravují: Pavla Procházková
Miroslava Maňásková

Program připravuje
připravuje: Martin Harásek,
Harásek Pavla Jurčová

Náplň: Poznáme přírodu v okolí Babic i v dalších přírodovědně
přírodovědn
místech Moravy (3 celodenní výlety),
výlety) naučíme se
Náplň: Rozšifruj tajemství mistra Walta D. prostřednictvím her, hodnotných míst
zpracovávat
a
pozorovat
přírodovědné
materiály,
sportovních soutěží a dalších tradičních táborových aktivit
nezapomeneme také na různé hry a soutěže.
v Babicích i na 2 celodenní
celodenních výletech.
Kontaktní osoba: Martin Harásek
Harásek,,
Kontaktní osoba: Miroslava Maňásková
harasek1993@gmail.com tel. 725 281 520
harasek1993@gmail.com,
mmanaskova@centrum.cz
mmanaskova@centrum.cz,, tel. 723 556 432

Kdy: 5. – 9. 8. 2019
Kdy: 12. – 16. 8. 2019

Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)
Program připravují: Eva Palánková
Petra Obdržálková

Věk: 4 – 7 let (určeno dětem navštěvující MŠ)
kapacita 15 dětí

Náplň: Zpívej a tanči v rytmu hudby na hudebně-tanečně- Program připravují: Romana Kašná
dramatický tábor – zpívej a tanči v rytmu hudby. Čeká tě
Pavla Procházková
rocházková
spousta zábavy, množství chytlavých melodií a divadelních
Kontaktní osoba: Pavla Procházková
hrátek.
Juranova.pavla@email.cz tel. 721 011 404
Juranova.pavla@email.cz,
Kontaktní osoba: Eva Pa
Palánková
palankovaa.eva@seznam.cz tel. 776 820 810
palankovaa.eva@seznam.cz,

OBECNÉ INFORMACE: pro všechny tábory
• provozní doba od 7:00 do 17:00
• hlavní táborový program 8:30 – 15:30 (v případě výletů
možná změna - upřesní vedoucí)

• nezajišťujeme obědy – je nutná svačina na celý den
• cena 450 Kč (pitný režim, výlety, odměny do soutěží,
pojištění dětí, materiál pro tvoření
tvoření)
• oba rodiče musí doložit svou pozici na trhu práce
(pracovní smlouva, OSVČ, registrace na ÚP, student)

JAK SE PŘIHLÁSIT
PŘIHLÁSIT: přihlašování na všechny tábory:
• děti z Babic: od 1.2. 2019
• děti z jiných obcí: od 8.2. 2019
• vyplněnou přihlášku: odevzdejte
odevzdej na Obecní úřad
v Babicích nebo zašlete naskenovanou na email
mistostarosta@babice.eu
• potvrzení o přijetí dítěte na tábor obdržíte nejpozději
do 28. 2. 2019
http://www.babice.eu/skolstvi/detsky
http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory
tabory

Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích", registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
Zaměstnanost.

