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VÝLETNÍK 2020 

Příměstský tábor pro děti od budoucí 1. třídy do ukončené 5. třídy 

Letos již 6. ročník tradičního tábora bez přespání. 

Pro děti připravíme plnohodnotný táborový program – pravé táborové hry, soutěže, etapovky 

+ tradiční cyklovýlet. 

 Termín: 3. – 7. srpna 2019 (Po-Pá) 

 Čas: 8:00 – 16:30 (kulturní dům bude otevřen už od 7:30 h) 

 Zázemí: Kulturní dům Kožušany-Tážaly – děti zde přebíráme a předáváme 

 Cena: 1 490,-  

zahrnuje teplé obědy, 2x denně svačinu, pitný režim, výlety včetně dopravy a vstupného, 

výtvarný materiál, základní připojištění, odměny pro děti, přípravu a realizaci programu  

 Přihlášení do 15. 5. 2020: 

- Online, vyplněním přihlašovacího formuláře. Jakmile Vám přijde kopie přihlášky 

na Vámi uvedený e-mail, jste řádně přihlášeni a máte rezervované místo. 

- V případě, že po řádném odeslání přihlášky neobdržíte její kopii na Vámi uvedený                   

e-mail, kontaktujte nás prosím. 

 Kapacita: 40 dětí  

 Kontakt:   Iveta Vlašaná   736 656 393 

Lenka Janošíková  722 704 822 

 Platba:  

- Číslo účtu: 2501564233/2010 

- Variabilní symbol: 12020 

- Specifický symbol: rodné číslo dítěte 

- Do poznámky: jméno dítěte 

- Splatnost do: 18. 5. 2020 

Platbu za 2 a více dětí můžete poslat jako jednu transakci. Do poznámky, prosím, uveďte 

jména dětí. 

Jsme stejně jako v loňském roce zapojeni do projektu Příměstské tábory pro Hanácké 

království spolufinancované EU z OP Zaměstnanost. Proto je potřeba k účasti dítěte podat 

od obou rodičů potvrzení o zapojení na trhu práce nebo registraci na Úřadu práce aj. 

Jde o vyplnění několika formulářů. Kompenzací je nižší cena tábora a zcela nové vybavení. 

Výlety jsou samy o sobě nákladné, proto jsme za tuto příležitost získání dotace rádi, jelikož 

můžeme zajistit dobrou kvalitu programu, a navíc pořídit i to, co bychom si za normálních 

okolností dovolit nemohli. Budeme Vám vděční za spolupráci. :) 

Děti se letos mohou těšit na doslova pohádkový tábor!  

Těšíme se na Vaše malé ratolesti! 


