Vážení rodiče,
nabízíme vám příměstský letní tábor
termíny: 12. 8. – 16. 8. 2019
19. 8. – 23. 8. 2019
čas: denně od 8.00 do 16.00 hod.
pořádá: Základní škola Pardubice, Staňkova 128

cena: 1750Kč

vedoucí tábora: Mgr. Zuzana Musilová, Mgr. Květa Svobodová, Dana Strakošová, Gabriela
Doležalová

místo: v budovách školy a školní družiny a na přilehlé zahradě a hřištích, výlety, procházky,
sportovní park

program:
12. – 16. 8. – sportovní aktivity, výjezdy do sportovního parku na Špici, soutěže a hra na zahradě
školní družiny, jeden celodenní výlet, jeden den vyrábění
19. – 23. 8. – vyrábění, rukodělné činnosti, procházky s naučnými a zábavnými aktivitami, soutěže a
hry na zahradě školní družiny a v okolí školy, jeden celodenní výlet, nácvik různých sportů
Zúčastnit se mohou naši žáci, jejich mladší sourozenci, kamarádi a také naši noví předškoláčci.
Po zkušenostech z minulých let nabízíme tábor jako prázdninové zvykání si na naši školu,
které předškolákům může do začátku velmi pomoci. Předškoláčky zařadíme do týmu s jejich
budoucími spolužáky, takže si mohou již o prázdninách najít nové kamarády.
V ceně tábora je oběd, dvě svačiny denně, pitný režim po celý den, mzda pedagogů, materiál pro
tvořivou dílnu, materiál na hry, cestovné na celodenní výlet, v ceně není doprava do centra Pardubic
a zpět na sportovní aktivity. O ceně permanentky na sportovní aktivity budeme informovat.
Pokud turnus od 12. 8. nebude naplněn, budeme pořádat tábor pouze v termínu od 19. srpna.
Pro další informace a dotazy neváhejte kontaktovat p. učitelku Musilovou na e-mail
zuzana.musilova@zsstankova.cz. Pokud máte zájem o náš tábor, odevzdejte prosím návratku v
kanceláři školy, paní Musilové osobně nebo přes e-mail, zařadíme Vás a po naplnění tábora obdržíte
závaznou přihlášku a všechny potřebné dokumenty o táboru ( cca v květnu)

Máme zájem o příměstský tábor 12. – 16. 8. 2019

19. 8. – 23. 8. 2019

Prosím zakroužkujte Vámi zvolený turnus tábora popř. oba turnusy
Jméno dítěte:
Kontakt na rodiče:

Třída nebo předškolák? (prosíme, uveďte současnou třídu)

