Příměstské tábory – Region Haná CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956

Region HANÁ z.s. pořádá
Příměstský tábor v obci Přemyslovice pro zaměstnané rodiče z programu OPZ a jejich děti
ve věku ( 6 – 11 let )

jednotná cena 950,- Kč ( strava – 2x svačina, oběd a celodenní pití, příp. vstupné, jízdné)
Ahoj děti! Zveme vás na pět dní plných zábavy a úžasných zážitků. Vyrobíme si své vlastní táborové triko. Vyzkoušíme si napínavou stezku
přírodou, kde budeme muset plnit různé úkoly, abychom získali poklad. Probádáme různá tajemství naší přírody. Tábor je určen dětem

od 6 do 11 let (max. 14 účastníků), čeká na ně týden plný zajímavých her (pohybových s pomůckami, pobyt v lese a také na hřišti),
poznávání zajímavých výtvarných činností. Týden plný zábavy a rozvoje. Zajišťujeme stravování a pitný režim. Na všechny se moc těšíme!

Kdy: pondělí 12. 7. 2021 – pátek 16. 7. 2021, od 7.00 – 16.00 hod. (tj. 9 hodin)
Kde: Základní škola Přemyslovice
Přihlášky na email:

tabor.pencin@seznam.cz nejpozději do 7.5.2021 nebo naplnění kapacity
Marta Popelářová a Simona Kmentová

Příměstské tábory – Region Haná CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956

Region HANÁ z.s. pořádá
Příměstský tábor v obci Pěnčín pro zaměstnané rodiče z programu OPZ a jejich děti
ve věku ( 6 – 11 let )

jednotná cena 950,- Kč (strava – 2x svačina, oběd a celodenní pití, příp. vstupné, jízdné)
Ahoj děti! Zveme vás na pět dní plných zábavy a úžasných zážitků. Budeme tvořit - vyrobíme si své vlastní batikované táborové triko, svíčky ze
včelího vosku, zápichy z keramické hmoty, sádrové odlitky a další a další. Tábor je určen dětem od 6 do 11 let (max. 12 účastníků), na které
čeká týden plný zábavy, rozvoje a zajímavých her (pohybových s pomůckami, pobyt v lese a také na hřišti). Zajišťujeme stravování a pitný režim.
Na všechny se moc těšíme!

Kdy: pondělí 2. 8. 2021 – pátek 6. 8. 2021, od 7.00 – 16.00 hod. (tj. 9 hodin)
Kde: Sportovní areál v Pěnčíně
Přihlášky na email: tabor.pencin@seznam.cz nejpozději do 7.5.2021 nebo naplnění kapacity

Marta Popelářová a Simona Kmentová

