Vážení rodiče,
nabízíme vám příměstský letní tábor
Základní školy Pardubice, Staňkova
termín 1. turnus: 13. 8. – 17. 8. 2018
termín 2. turnus: 20. 8. – 24. 8. 2018
čas: denně od 8.00 do 16.00 hod.
cena: 1600 Kč
Vedoucí tábora:
Mgr. Zuzana Musilová, Mgr. Květa Svobodová, Dana Strakošová, Gabriela Doležalová DiS
Místo: v budovách školy a školní družiny, na přilehlé zahradě a hřišti, sportovní park města Pardubic
Program:
13. – 17. 8. – sportovní aktivity, výjezdy do sportovního parku na Špici, soutěže a hry na zahradě
školní družiny, jeden celodenní výlet, den vyrábění
20. – 24. 8. – vyrábění, rukodělné činnosti, angličtina hravou formou, soutěže a hry na zahradě školní
družiny a v okolí školy, jeden celodenní výlet
Tábor organizujeme pro žáky školy, jejich mladší sourozence, kamarády a pro naše předškoláky.
Po zkušenostech z minulých let nabízíme tábor jako prázdninové zvykání si na školu. Předškoláky
zařadíme do týmu s jejich budoucími spolužáky, takže si mohou již o prázdninách najít nové
kamarády.
V ceně tábora je pojištění dětí, žáků, oběd, dvě svačiny denně, pitný režim po celý den, plat
pedagogů, materiál pro tvořivou dílnu a angličtinu, 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 13. 8. nebude naplněn, budeme pořádat tábor pouze v termínu od 20. srpna.
Pro další informace a dotazy neváhejte kontaktovat p. učitelku Musilovou na e-mail:
zuzana.musilova@zsstankova.cz.
Máte zájem o náš tábor?
Odevzdejte, prosím, návratku v kanceláři školy nebo paní Musilové osobně nebo přes e-mail a po
naplnění tábora obdržíte závaznou přihlášku a všechny potřebné dokumenty o táboru.

______________________________________________________________
Máme zájem o příměstský tábor v termínu:
13. – 17. 8. 2018
zakroužkujte Vámi zvolený turnus tábora popř. oba turnusy

20. 8. – 24. 8. 2018

Jméno dítěte:…………………………………………………………………………………. Třída…………………………………
(uveďte současnou třídu)
Jméno, příjmení rodiče, telefon nebo e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

