Předběžný program pro děti na příměstských táborech v MC Balónek
18.7. – 22.7.2016 – TÁBOR PĚTI VŮNÍ
1.8. – 5.8.2016 – KREATIVNÍ TÁBOR
8.8. – 12.8.2016 – JAK VYSVOBODIT PRINCEZNU
15.8. – 19.8.2016 – PEVNOST „B“
Vždy od 8.00 – 17.00 se zaměřením na přírodu, ekologii, soutěže, výtvarnou činnost, experimenty a praktické
pokusy, výlety a poznání pro děti ve věku 4 - 10 let (pokud není určeno jinak), mladší děti pouze po předchozí
dohodě.
V daných tématech se budeme věnovat světu kolem nás – děti se seznámí hravou formou s přírodou, zvířaty a
jak se chovat ekologicky, budou pro ně připraveny četné sportovní aktivity včetně výletů, soutěží a výtvarných
dílen, kde si vytvoří spoustu rozmanitých předmětů z recyklovatelných materiálů k danému tématu, naučí se
básničky a písničky spojené s tématem, a mnoho dalšího.
Orientační rozvrh dne (vždy bude přizpůsoben věku a schopnostem dětí a aktuálnímu stavu počasí)
8.00 – 8.30 – příchod dětí
8.30 – 9.00 – elipsa, uvítání, povídání co kdo prožil hezkého, seznámení se, cvičení
9.00 – 9.30 – dopolední svačina
9.30 – 10.30 – výtvarné činnosti a tvořivé dílny v návaznosti na téma týdne
10.30 – 12.00 – pobyt venku v okolí i na zahradě spojený s praktickými pokusy k tématu týdne
12.00 – 12.30 – oběd
12.30 – 14.00 – polední klid (odpočinek na podložkách, čtení knížek, klidová činnost)
14.00 – 15.00 – pobyt venku
15.00 – 15.30 – odpolední svačina
15.30 – 15.45 – závěrečné posezení na „elipse“ –povídání o zážitcích daného dne
15.45 – 16.30 – společné aktivity (výtvarka, tvoření, tanečky), volná hra dětí
16.30 – 17.00 – odchod dětí
Příměstské tábory povedou zkušené lektorky z našeho MC, včetně několika diplomovaných pedagogů. Pro děti
bude zajištěn bohatý a naučný program, změna programu vyhrazena.
V ceně je zahrnuto celodenní stravování (2 x svačina, teplý oběd, pitný režim po celý den), jízdné, vstupné na
plánované akce, výtvarný materiál a mnoho dalšího.
Cena:
=450,- Kč/dítě/den při platbě za celý týden, (vyjma kreativního tábora) . Slevy pro sourozence na doptání u
jednotlivých lektorů – sleva je možná pouze při celotýdenní docházce.
Cena kreativního tábora je navýšena o přespávání a výtvarný materiál (viz info na letáku)
Přednost mají děti přihlášené na celý týden.
Registrace je platná po zaplacení zálohy ve výši =1000,- Kč na náš účet: 214417899/0300 nejpozději do
30.6.2015 , do textu prosíme uvést název tábora a příjmení dítěte, jako v.s. použijte rodné číslo dítěte,
doplatek je splatný nejpozději v první den zvoleného příměstského tábora.
Storno podmínky: 5 – 7 dní před začátkem tábora: -75% z ceny, 4 a méně dní: -100% z ceny, pokud není
uvedeno jinak.
Přihlášky na mail: mcbalonekpraha@seznam.cz, či u kontaktní osoby, předmět mailu = název
příměstského tábora.
Kontakt: MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 – Kamýk
Kontaktní osoby:
Jitka Vondráková – kreativní tábor, mail: mcbalonekpraha@seznam.cz, tel.: 604 830 570 (po 18.00 hod),
Veronika Charawani – tábor pěti vůní , mail: vcharawani@post.cz, tel.: 734 748 297
Jana Havlíčková – Jak vysvobodit princeznu, mail: jana.puncocharova@seznam.cz, tel.: 776 726 211 (po 20.00
hod)
Hana Síbrtová – Pevnost „B“, mail: hana.sibrtova@seznam.cz, 739 077 020

