Školní družina připravuje na letní prázdniny příměstský tábor.
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Nabízíme dětem
program na celý den a děti se večer vrací domů k rodině. Tábor je určen pro děti z 1.stupně naší
základní školy.
Název : Tajuplný ostrov pokladů
Termín : 26.8.2019 – 30.8.2019
Cena : 800,- Kč
Program : celotáborová hra, soutěže venku i v budově, rukodělné práce, návštěva koupaliště,
celodenní výlet, vycházky do přírody a hry v přírodě, sportovní aktivity.
Děti dochází na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.
odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední a odpolední svačinka, materiál
na činnost, cestovné a vstupné na výlet.
Přihláška - viz příloha. (přihlášku odevzdejte do konce června)
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Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A N A P Ř Í M Ě S T S K Ý T Á B O R 2019
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Jméno a příjmení:.....................................................………. Datum nar. …………………….
Bydliště:...........................................................................................................................…
Telefonní kontakt na rodiče:.........................................................………………………...
Cena : 800,- Kč č.ú. 220003510 /0300 ( variabilní symbol mají žáci v žákovské knížce)
.......................................................
podpis rodičů
(případné dotazy : Soňa Nikolovová tel.: 732140664)

