Příměstské tábory 2023
IINFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ
Děkujeme za zájem o naše příměstské tábory!

Tábory budou probíhat v Centru environmentální výchovy Stolístek (Linhartice 116, bývalá základní škola). V zimě proběhla v centru částečná rekonstrukce, takže je k dispozici nové sociální zázemí, venkovní učebna s pergolou, nové vybavení…

Příchod dětí ráno bude vždy mezi 7:30 – 8:30, vyzvednutí dětí odpoledne bude možné od 15:00 do 16:00. O děti se budou celý den starat, podle počtu dětí, minimálně 2 dospělé osoby. Všichni naši vedoucí mají zkušenosti s vedením táborů nebo podobných akcí. Pro děti bude připraven pestrý program přizpůsobený věku účastníků a bude probíhat převážně venku na zahradě nebo v okolí ekocentra. V případě špatného počasí bude připravena dešťová varianta uvnitř budovy. Pro účastníky bude zajištěna strava - 2 svačiny, oběd a celodenní pitný režim. 

Cca 2 týdny před začátkem tábora zašleme podrobné informace ohledně programu a potřebného vybavení. 

Přihlášení:
Letos jsme připravili celkem 6 příměstských táborů:
10.7.-14.7. 2023 Putování s kapkami deště za duhou, cena 2000 Kč.
17.-21.7. 2023 Týden plný řemesel III, cena 2200 Kč.
24.-28.7. 2023 Se zvířaty napříč časem, cena 2000 Kč.
31.7.-4.8. 2023 Dobrodružství na hvězdné obloze, cena 2000 Kč.
14.8.-18.8. 2023 Tábor pro prarodiče s dětmi, 2000 Kč/800 Kč.
21.8.-25.8 2023 Dobroty ze zahrádky, cena 2200 Kč.

Tábory jsou plně v naší režii, jsou proto dražší než loni, ale nemusíte splňovat žádné podmínky a shánět potvrzení ze zaměstnání.
Stačí tedy vyplnit pouze přihlášku.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku stačí naskenovanou poslat e-mailem na info@stolistek.cz. Přihlášku prosím pošlete co nejdříve. Originál přineste první den tábora.

Informace k platbě: 

Platbu za tábor upřednostňujme v hotovosti, ve Stolístku jsme zpravidla Po-Pá 8-12 h, nebo dle domluvy. Platba je možná také převodem na účet 293534160/0300. Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel rodného čísla účastníka. Platbu za tábor je potřeba uhradit do 30.5.2022, poté dáme přednost náhradníkům.

V případě, že se z tábora odhlásíte více jak měsíc před začátkem tábora, vrátíme vám celou částku, později si necháme 30% z částky. 

Na všechny se těšíme a v případě jakýchkoli dotazů pište, volejte. 
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