LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
HISTORYPARKU LEDČICE 2020
KDY: v termínech od 1.-10.7, 13. - 17.7., 3. - 7.8.
a 10. - 14.8. 2020

!vždy od 8 do 16:00 hodin!

KDE: v areálu HistoryParku Ledčice, Ledčice 222, 277 08
PRO KOHO: pro děti od 6 do 12 let věku
CENA: nedotovaná cena (bydliště mimo MAS Podřipsko)
2250 Kč/5 dní a 3150 Kč/7 dní (1. turnus)
dotovaná cena (bydliště v rámci MAS Podřipsko)

750 Kč/5 dní a 1150 Kč/7 dní (1. turnus)
(v obou případech cena zahrnuje denně 1x oběd, 2x svačinu a pitný režim)

PROGRAM: bude probíhat venku i uvnitř
(v závislosti na aktuálním počasí)
- na děti čeká např. stavba pravěkých domů, výroba šperků, práce s
hrnčířskou hlínou, lovecké techniky, archeologické experimenty a
mnoho dalšího

DENNÍ HARMONOGRAM:
program bude probíhat DENNĚ OD 8:00 DO 16:00 HODIN
7:00 - 8:00 - příjem dětí (v případě potřeby se budeme snažit vyjít vstříc individuálním požadavkům rodičů)

8:00 - 10:00 - dopolední program, první část
10:00 - svačina
10:30-12:00 - dopolední program, druhá část
12:00 - oběd

12:30 - 14:00 - odpolední program, první část
14:00 - svačina
14:30 - 16:00 - odpolední program, druhá část
16:00 - 17:00 - vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT:
1) náhradní oblečení
2) oblečení na pobyt venku i na pobyt uvnitř
3) v případě potřeby užívané léky nebo speciální stravu v označených
krabičkách

PODMÍNKY ZÁPISU DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:
1) vyplnění a zaslání závazné přihlášky na e-mail:
kristyna.matejkova@historypk.cz, a to do 20.6.2020
(stačí vyplnit elektronicky, podepsat lze v den nástupu na PT)
2) ) zájemci o příměstský tábor zdarma (mimo stravného) musí splňovat tyto podmínky: příslušnost k obci v rámci území MAS Podřipsko,
anebo zaměstnání na území MAS Podřipsko; potvrzení o zaměstnání
zákonných zástupců dítěte; vyplnění rozšířené verze přihlášky
3) uhrazení stravného - v hotovosti na místě, nebo převodem na č. ú.:
115-2949560257/0100
4) u zájemců mimo území MAS Podřipsko uhrazení pobytu na místě
nebo převodem

Další případné dotazy prosím piště na výše uvedený e-mail, anebo
volejte na tel. číslo: 732 161 216.

