MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské děti

LETNÍ JEDNODENNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Nabídka pro děti ve věku od 5 (předškolního věku) do 15 let
Termín: od 2. 7. do 31. 8. 2012
od pondělí do pátku vždy
od 7:00 do 18:00 hod.
Místo srazu: ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod.
Místo vyzvednutí: ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod.

Program:

Pondělí: Hry v přírodě (lanové překážky, outdoorové hry)
Úterý: Celodenní výlet (návštěva kulturních památek,
přírodních rezervací atd.)
Středa: Míčové a jiné hry (fotbal, frisbee, vybíjená, tečovaná apod.)
Čtvrtek: Celodenní dobrodružná hra (Trifidi, Hledání pokladu,
Z pohádky do pohádky atd.)
Pátek: Den plný sportu a soutěží (závody na bobocaru,
koloběžky atd.)
Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta:

svačina, oběd, doprava a program. Uzávěrka přihlášek a platby 2 pracovní dny předem.
Přihlášky: na www.taborypraha11.cz nebo tento letáček osobně doručte na podatelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete tento letáček na adresu:
Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
Platba na účet - 43-8526980257/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte
ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol - 333, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. čísle:
e-mail: info@sportacek.com
www.taborypraha11.cz
INFO LINKA: 725 006 262
Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:
Na které období (dny):
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Škola:
Ulice:
Město:
E-mail:
Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,
kterou zašlete na účet.

Příklad:

Počet dní je 3 tj. 3 × 200 Kč
částka k úhradě je tedy 600 Kč
Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998
variabilní symbol bude tedy 03051998
konstantní symbol 333
zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

