Léto s Domečkem
2019
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KRÁLŮV DVŮR
Kdy:
Kde:
Pro koho:
Vedoucí:

15.7.2019 - 19.7.2019
Odloučené pracoviště Králův Dvůr
Děti ZŠ <-p
Jirmanová Eliška, Tel.: 773 597 172

Cena děti
ZŠ:
Info:

1000 Kč
Příměstský tábor o letních prázdninách pro děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže,
tvoření, výlety. Oběd a pitný režim zajištěn. Kapacita 15 dětí.
Tábor je dotován z projektu Evropského sociálního fondu, operační program
Zaměstnanost. Příměstský tábor má přihlášky operačního programu, proto
kontaktujte hlavního vedoucího na emailu eknopova@domecekhorovice.cz.
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po odečtení dotace je konečná
cena tábora 1000 Kč - operačním programem nejsou dotovány náklady na vstupy,
výlety a dopravu. Pro využití konečné ceny je nutné doložit potvrzení o
zaměstnání rodičů.

LT HORSKÝ TÁBOR - PRÁZDNINOVÁ
KOUZLA A ČÁRY
Kdy:
Kde:
Pro koho:
Vedoucí:

07.7.2019 - 14.7.2019
Chata Slovanka, Hrabětice
Děti ZŠ <-p
Knopová Eva, Tel.: 725 482 037

Cena děti
ZŠ:
Info:

4400 Kč
Letní pobyt na horách pro děti po prvním roce školní docházky. Budeme se učit
kouzlit a čarovat. Objevíme záhadu severního lesa. Celým pobytem nás bude
provázet tajemný čaroděj.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LITEŇ
Kdy:
Kde:
Pro koho:
Vedoucí:

19.8.2019 - 23.8.2019
Odloučené pracoviště Liteň
Děti ZŠ <-p
Knopová Eva, Tel.: 725 482 037

Cena děti
ZŠ:
Info:

1000 Kč
Příměstský tábor o letních prázdninách pro děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže,
tvoření, výlety. Oběd a pitný režim zajištěn. Kapacita 15 dětí.
Tábor je dotován z projektu Evropského sociálního fondu, operační program
Zaměstnanost. Příměstský tábor má přihlášky operačního programu, proto
kontaktujte hlavního vedoucího na emailu
eknopova@domecekhorovice.cz.
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po odečtení dotace je konečná
cena tábora 1000 Kč - operačním programem nejsou dotovány náklady na vstupy,
výlety a dopravu. Pro využití konečné ceny je nutné doložit potvrzení o
zaměstnání rodičů.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KARLŠTEJN
Kdy:
Kde:
Pro koho:
Vedoucí:

15.7.2019 - 19.7.2019
Odloučené pracoviště Karlštejn
Děti ZŠ <-p
Knopová Eva, Tel.: 725 482 037

Cena děti
ZŠ:
Info:

1000 Kč
Příměstský tábor o letních prázdninách pro děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže,
tvoření, výlety. Oběd a pitný režim zajištěn. Kapacita 15 dětí.
Tábor je dotován z projektu Evropského sociálního fondu, operační program
Zaměstnanost. Příměstský tábor má přihlášky operačního programu, proto
kontaktujte hlavního vedoucího na emailu eknopova@domecekhorovice.cz.
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po odečtení dotace je konečná
cena tábora 1000 Kč - operačním programem nejsou dotovány náklady na vstupy,
výlety a dopravu. Pro využití konečné ceny je nutné doložit potvrzení o
zaměstnání rodičů.

