LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
V DUBĚ NAD MORAVOU – 2020
pro všechny zájemce i z okolí pro děti – budoucí 1. třída a ukončená 5.třída

Pořadatel: MAS Hanácké Království
Tábor je určen pro děti zaměstnaných rodičů, rodičů, kteří nejsou pro své
děti schopny zajistit hlídání vlastními silami a pro uchazeče na ÚP
Provozovatel: Spolek HATASPO, IČO: 05371635
Mgr. Marcela Vystrčilová, organizátor a hlavní vedoucí tábora
(vydáno osvědčení MŠMT ČR č. 13197/51-2003/31/003)

1. termín konání: pondělí 13. 7. – pátek 17. 7. 2020
2. termín konání: pondělí 20. 7. – pátek 24. 7. 2020
Ranní nástup dětí 7- 7:30 h., vyzvedávání 16 – 16:30 h. nebo dle dohody
Místo konání: Bezejmená 140, Dub nad Moravou
Program: sportovní aktivity a závody, výtvarné dílničky všeho druhu, kurzy
první pomoci, vázání uzlů, procházky po okolí s návštěvou zajímavých
míst, sportovní hřiště, velká trampolína, vodní sporty, koupání, jízda na
člunech (svoje vlastní - ručníky, boty k vodě i na sport, potápěcí brýle,
šnorchl, opalovací krém voděodolný, vše podepsané) ☺
Stravování: 3x denně včetně pitného režimu (dopolední svačina, oběd,
odpolední svačinka)
Doprava: vlastní na místo konaní
Cena pobytu na osobu za 5 dní: 1.400 Kč (280 Kč den)
(CENY a ODMĚNY pro děti, TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ,
ADMINISTRATIVA, STRAVA a pitný režim pro děti, výtvarný materiál)
Fotodokumentace z příměstského tábora každý den naleznete na:
https://tabor2010.rajce.idnes.cz/20190729_0802_MAS_HK_primestsky_tabor_1/
https://tabor2010.rajce.idnes.cz/20190819_0823_MAS_HK_primestsky_tabor_2/

Pro bližší informace volejte na mobil 724983780 nebo pište na e-mail:
hataspo@seznam.cz

Příměstské tábory pro Hanácké Království - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008137

• Zdravotní pojišťovny opět přispívají na příměstské
pobyty, informujte se včas u té Vaší!
• V případě Vašeho zájmu si již nyní rezervujte místo pro
Vaše dítě! Kapacita omezena!
• Vaše dítě se může účastnit obou dvou termín☺
Rezervační lístek pro své dítě co nejdříve zašlete na mail:
hataspo@seznam.cz (doporučujeme do 31.3.2020)
………………………………………………………………………………..
REZERVAČNÍ LÍSTEK
Termín tábora

A) 13. – 17.7.

B) 20. - 24. 7. - označte kroužkem

Jméno dítěte ………………………………….……………………………....

Datum narození………………..…

Zdravotní pojišťovna …………………………………..

Adresa ………………………………………………….…PSČ….…………

Rodič ……………………………….., mobil ……………………………………..

E-mail……………………………………………………………………….……..
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