
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
Letní  příměstské  tábory  jsou

určené  pro  děti  od  6  do  12  let  a  jsou  plné
zajímavých  pokusů,  aktivních  tvoření,
exkurzí a nových zážitků. 

Tábory  probíhají  v  týdenních
turnusech každý  pracovní  den  v  níže
vypsaných termínech. 

V duchu prázdnin – děti se neučí, ale
baví se!

Pro lokalitu: Morávka – Pražmo – Raškovice
Organizátor: společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. (dále jen VNB)
Hlavní vedoucí: Ing. Václav Šnejdar 

(lektor kroužku VNB na ZŠ Morávka / ZŠ Raškovice)
Kontakt: v.snejdar  @  seznam.cz / 602 174 254
Termín: 19.-23. srpna 2019
Čas konání: pondělí až pátek, vždy od 7:30 do 16:00
Místo: Morávka (zajistíme místnost ve středu obce), v případě zájmu i v Raškovicích
Věk dětí: od 6 do 12 let
Počet dětí: 14 až 20 dětí (při vyšším zájmu, lze vypsat i další termín např. v červenci)
Možnost účasti: 5 dní nebo jen ve vybrané dny vypsaného termínu

Registrace: www.vedanasbavi.cz – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – VĚDECKÉ LÉTO

Průběh tábora: Pondělí, Středa a Pátek – zajímavé experimenty a pokusy hravou formou
Úterý a Čtvrtek – tématické exkurze či výlety do blízkého okolí

Stravování: Oběd je hrazený v ceně, svačinu dětem zajišťují rodiče

CENÍK: ZÁKLADNÍ CENA * ZA DÍTĚ ZVÝHODNĚNÁ CENA ** ZA DÍTĚ
 Pobyt ve vybrané dny 600 Kč / den 550 Kč / den

Celotýdenní pobyt 2.490 Kč / týden 2.275 Kč / týden

* Základní i zvýhodněná cena zahrnuje:
 dohledová a lektorská činnost
 materiál na experimenty
 nájem a úklid místnosti
 oběd a celodenní pitný režim
 odměny za soutěže
 jízdné + vstupné na exkurze

** Zvýhodněnou cenu lze uplatnit:
 pro děti zaregistrované do kroužku VNB (z kterékoliv lokality v ČR)
 pro každého ze společně přihlášených sourozenců
 pro dítě, které se již zúčastnilo příměstského tábora VNB v letošním roce (kdekoliv v ČR)

VĚDA NÁS BAVÍ!        PODPORUJEME U DĚTÍ EKOLOGII, BYSTRÝ ROZUM A ZDRAVÍ!


