LETNÍ PŘÍVESNICKÉ TÁBORY
BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Kdy: 19. – 23. 7. 2021
Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)

Kdy: 26. – 30. 7. 2021
Věk: určeno dětem od 2. třídy ZŠ (kapacita 15 dětí)

Program připravují: Pavla Procházková, Mirka Maňásková, P. Koudelníčková, N. Maňásková Program připravují: Pavla Procházková, Markéta Vávrová
Náplň: Poznáš tajemství pekla, naučíš se čertovská kouzla, ďábelsky si zasportuješ a zahraješ. Náplň: Výtvarné umění nejen na papíře. Můžeš se těšit na spoustu nových a netradičních
A zúčastníš se dalších tradičních babických táborových aktivit v Babicích i na dvou
výtvarných technik. Protáhneme se a pobavíme u pohybových her. Navštívíme výtvarný ateliér
celodenních výletech.
a celý týden zhodnotíme na páteční vernisáži.

Kdy: 2. – 6. 8. 2021

Kdy: 2. – 6. 8. 2021

Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 20 dětí)

Věk: určeno dětem z MŠ (kapacita 15 dětí)

Program připravují: Petra Obdržálková, Kristýna Kašná

Program připravují: Romana Kašná, Dominika Hladká

Náplň: Zpívej a tanči v rytmu hudby na hudebně-tanečně-dramatickém táboře. Čeká tě
spousta zábavy, množství chytlavých melodií a divadelních hrátek. Celé úsilí vyvrcholí ve
velkolepou show.

Náplň: Čeká nás nezapomenutelné dobrodružství, při kterém budeme skotačit a dovádět.
Pod lupu si letos dáme táborové hry a dobrodružství. Budeme pravými táborníky, poznáme
vodní živočichy, rostliny a především život táborníka v přírodě.

OBECNÉ INFORMACE pro všechny tábory:

Kdy: 9. – 13. 8. 2021
Věk: určeno dětem od 3. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)
Program připravuje: Martin Harásek, Pavla Jurčová

•
•
•
•

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
účastnický poplatek 450 Kč zahrnuje: pitný režim, výlety, odměny do soutěží, pojištění,
materiál pro tvoření
• oba rodiče musí doložit svou pozici na trhu práce (pracovní
smlouva, OSVČ, registrace na ÚP, student)

Náplň: Poznáme přírodu v okolí Babic i v dalších přírodovědně hodnotných místech Moravy JAK SE PŘIHLÁSIT - přihlašování na všechny tábory:
(3 celodenní výlety), naučíme se zpracovávat a pozorovat přírodovědné materiály,
• děti z Babic: od 1. 2. 2021 od 18:00 - elektronická přihláška na:
nezapomeneme také na různé hry a soutěže (účastnický poplatek 500 Kč).
http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory
• děti z jiných obcí: od 8. 2. 2021
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.
Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

