 LETNÍ TÁBOR SKLENÉ U FRYŠAVY

28.6.-7.7.2019-zatím- volná místa!!!

cena 3 700,-Kč

 LETNÍ TÁBOR MLÝNEK U VELIN

27.7.-9.8.2019-obsazeno-,příjem přihlášek ukončen!!!

Přihlášky na příměstské tábory přijímáme od 1. 4. 2019 do 14. 6. 2019, do naplnění kapacity.
V ceně je plánován plnohodnotný oběd.
Po přijetí vyplněné a podepsané přihlášky Vám zašleme pokyny k bezhotovostní platbě.
Konkrétní informace o vašem příměstském táboře vám poskytneme nejpozději do 30. června 2019.
Po ukončení příjmu přihlášek (po 15. 6.) vám závazně potvrdíme, zda se váš turnus příměstského tábora
otevře.
 Pro účely čerpání příspěvku od zaměstnavatele nebo vaší zdravot. pojišťovny vám můžeme poskytnout
potvrzení o platbě tábora, případně vyřídit další požadavky ohledně vaší možnosti čerpání příspěvků na
příměstský tábor.






PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM A TJ SOKOL V GOLČOVĚ JENÍKOVĚ:
0. „Sportovní tábor“ Gol.Jeníkov 8.7. - 12.7.2019, vedoucí P. Šveřepa, J. Procházková, cena 1550,-Kč
/ve spolupráci s TJ Sokol GJ, sportování, výlety a tvořeníčko/

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DDM VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU:
1.„Cestujeme, tvoříme, sportujeme“ 22.7. - 26.7.2019, vedoucí B.Zmrhalová, J.Zmrhal,

cena 1500,-Kč

/Pojďte s námi poznávat přírodu a okolí - pěšky, vlakem, autobusem, vytvářet výrobky z různých materiálů včetně keramické hlíny, prožít
prázdninový týden plný sportování, her a soutěží/.

2.„Ať jsme velcí nebo malí,
vyrábění, to nás baví.“

29.7. - 2.8.2019, vedoucí A.Filippi, J.Boudníková,

cena 1500,-Kč

/Tématem tohoto tábora bude práce s různým materiálem. Děti si sami vyhotoví zajímavé výrobky. Vše bude probíhat zábavnou formou a
nebudou chybět ani různé soutěže a hry/.

3.„Poletíme do vesmíru“

5.08. - 9.8.2019, vedoucí Ž.Slezáková, P.Staňková

cena 1550,-Kč

/Vesmírný příměstský tábor bude plný zábavy, roztomilých mimozemšťanů, vesmírného dovádění a povídání, tvoření, objevování, her
v přírodě a výletů, pro děti od 5 let/.

4.„Sportujeme pro radost“

12.8. - 16.8.2019, vedoucí P.Lebedová, M.Sýkora,

cena 1500,-Kč

/Po celý týden budeme hrát míčové hry, v tělocvičně se děti podrobněji seznámí s florbalem. Součástí tábora budou vycházky do přírody,
výlety. Nedílnou součástí tábora budou také společenské hry/.

5.„Florbalový příměstský tábor“
19.8. – 23.8.2019, vedoucí M.Didiáš, J.Zmrhal,
cena 1400,-Kč
Příměstské tábory jsou určeny pro děti od 6 let, není–li výslovně uvedeno jinak.
Nástup a sraz dětí předpokládáme vždy ráno mezi 7.00 – 8.00, v DDM v Lánecké ul., čp.699, vchod od
tělocvičen ZŠ. Ukončení denního programu mezi 15.30 – 16.00, pokud vedoucí tábora nerozhodne jinak.
Změna programu tábora a vedoucích tábora vyhrazena (počasí,nemoc, atd…).
Přihlášky jsou ke stažení na inter. stránkách DDM: www.ddm-svetla.cz
nebo v kanceláři DDM, PO.až ČT.13.00 – 17.00 hod. Informace na tel. čísle 737 710 312, 601 024 524

