TÝDEN
NA OBRAZOVCE

POBYTOVÝ PŘÍRODOVĚDNĚ-TVOŘIVÝ
TÁBOR PRO DĚTI 8–13 LET

——— pondělí až pátek 8.–12. srpna 2022
——— pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice
Tábor pro každého, kdo se nebojí výzev, vaření, her,
objevování a hlavně zábavy! Čeká nás napínavé
dobrodružství v září reflektorů, kdy okusíme od
každého trochu a přitom mnoho.
Ubytování v 2–6 lůžkových pokojích v postelích
s povlečením, strava 5×denně, pitný režim.

P R A C O V I Š T Ě J E Z Í R KO

PŘIHLÁŠKA

www.lipka.cz/tabory

CENA

3 300 Kč

KONTAKT

Gabriela Mezníková, E: gabriela.meznikova@lipka.cz,
T: 545 228 567
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TÝDEN NA OBRAZOVCE ——— POBYTOVÝ PŘÍRODOVĚDNÝ DOBRODRUŽ NÝ TÁBOR
pondělí až pátek 8.–12. srpna 2022 ——— pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice

PROGRAM

Každý den jsme s dětmi venku, většinou více než polovinu času.
Program táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Jezírka, v budově nebo v lese.
V programu se střídají činnosti sportovní, přírodovědné, tvořivé, pohybové
i klidové. Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 28, děti jsou na
jednotlivé aktivity rozděleny do menších skupin. Pro podrobnější informace
o programu tábora můžete kontaktovat vedoucího tábora.

STRAVA

Zajišťujeme stravování po celý den (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina,
večeře).
Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství
masa; vyhýbáme se palmovému tuku a uzeninám; nedáváme dětem cukrovinky
a omezujeme jídla s rafinovaným cukrem; nepoužíváme instantní produkty
a snižujeme množství polotovarů).
Vycházíme vstříc dietetickým omezením účastníků táborů.
Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu nebo čaj.

VŠEOBECNÉ
INFORMACE

Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na pobytovém táboře
je vždy přítomen zdravotník.
V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné a celodenní
stravování, zahrnuto i úrazové pojištění účastníků.
Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou zaplatit
celou částku. Pokyny k platbě dostanou přihlášení účastníci s elektronickým
potvrzením o přijetí přihlášky. Doplatky se hradí do 25. 5. 2022.
Pokud se tábory nebudou moci konat z důvodů nepříznivé epidemiologické
situace, bude zaplacená částka vrácena celá.
Storno poplatky jsou stanoveny takto: 25 % z ceny akce při odhlášení
od 1. května a 50 % při odhlášení od 1. června. V případě odhlášení během tábora
se vrací podíl 50 % z ceny, dle počtu nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je
třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno se neplatí, pokud
rodiče najdou vhodného náhradníka. V ostatních případech se storno poplatek
účtuje.
Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na jeden příměstský tábor na Jezírku
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