Cesta kolem světa
Příměstský umělecký tábor pořádaný Soukromou základní uměleckou školou, s.r.o.
Typ táboru:pětidenní
Termín: 
8.7. – 12. 7. 2019
Cena:1 400 Kč / 5 dní
Určeno pro děti: 
od 5 do 11 let
Délka:od 8:00 do 17:00

Program:
●

den budeme trávit ve škole, venku a v prostředí Uherského Hradiště, kde objevíme spoustu zajímavostí

●

doprava na místo srazu vlastní - děti se budou scházet od 8:00 do 8:30 a vyzvednout si je můžete od 16:00 do
17:00 - jiný čas lze dohodnout individuálně

●

za vedení programů jsou zodpovědní instruktoři (naši učitelé) s bohatou zkušeností s prací s dětmi a zážitkovou
pedagogikou

●

zdravotník bude přítomen po celou dobu tábora

●

úkoly a hry budou vždy přizpůsobeny věk.kategorii dětí

●

v ceně 2x svačinka, oběd a pitný režim

Na co se děti mohou těšit:
Svezte se s námi na vlnách hudby, rytmu a fantazie různých světadílů…
●

Příměstský tábor plný zábavy, her, soutěží a umění z různých částí světa.

●

Prožij pět dnů na Cestě kolem světa.

●

Každý den budeš objevovat nové zajímavé věci.

●

Poznáš spoustu nových věci z hudebního, výtvarného i tanečního světa.

●

Najdeš si nové kamarády, se kterými prožiješ skvělý týden.

S sebou
Sportovní obuv a oblečení přiměřené k počasí (v případě deště gumáky a tenisky s sebou)
pláštěnka
pokrývka hlavy
opalovací krém
láhev na pití (tu budeme pravidelně doplňovat)

náhradní oblečení
v případě potřeby osobní léky

Stravovací a pitný režim
Pro děti budou každý den připraveny dvě svačiny (dopoledne, odpoledne) a oběd - na oběd budeme chodit do jídelny ZŠ
UNESCO, takže strava bude na míru pro děti.
Pitný režim bude zajištěn v průběhu celého dne (čaj, šťáva, voda).

Cena
1400 Kč
V ceně: celotýdenní program, strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, materiály pro hry, soutěže, vyrábění a
odměny.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu +420 792304808 nebo na emailu: tymrova@zusslovacko.cz

Přihláška na tábor
Pro přihlášení dítěte na tábor vyplňte přihlášku, kterou dostanete v kanceláři ZUŠ Slovácko, stáhnete na webu
www.zusslovacko.czanebo si o ni zažádejte na emailu výše. Vyplněnou odevzdejte v kanceláři ZUŠ Slovácko, pošlete
poštou na adresu: Soukromá základní umělecká škola Slovácko,s.r.o. Protzkarova 1220, 68601 Uherské Hradiště anebo
oskenujte a pošlete na emailovou adresu výše.
Tábor je třeba uhradit do 5 dní od rezervace a to nevratnou zálohou 500Kč.
Zbytek částky je pak nutné doplatit do 30.4.2019.

Platba
1. v hotovosti v kanceláři školy: po-pa 9.00 - 16.00 
(v případě nepřítomnosti vedle u zástupkyně školy)
2. bankovním převodem:
– číslo účtu: 2200617004/2010– do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

