Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, 733 395 716 nebo 603 886 644) zve na:

Hravé příměstské tábory
pro děti od 5 do 14 let (po domluvě i mladší či starší) v Přerově a okolí

hry, turistika, sport, zábava, malování...
Termíny: 1) 1.-4.7. 2) 8.-12.7. 3) 15.-19.7. 4) 22.-26.7.
5) 29.7.-2.8. (Petra Novotná) 6) 5.-9.8. 7) 12.-16.8.
8) 19.-23.8. 9) 26.-30.8. Vždy pondělí až pátek 8:00 do 16:30.
Zahájení: denně 8:00 - 9:00 Klub Dlažka
Zakončení: denně 16:00
Kde: Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 02 – 2. patro
Cena: 1.400,-Kč/týden. Jen první stojí 1100,- Kč.

- 16:30

V ceně: oběd, čaj v klubu, program, úrazové pojištění.
Možno zúčastnit se jen části týdne: 300,- Kč/den (pondělí, středa, pátek)
a 400,- (úterý a čtvrtek). Členové Klubu Dlažka mají slevu 30,- Kč/den.
Pokud se dítě zúčastní více příměstských táborů s námi, pak má slevu 30,- Kč
na den od druhého příměstského tábora.

Přihlášky a informace: www.dlazka.cz
Placení - do tří týdnů od přihlášení (od června
do týdne!). A to v klubu Dlažka pondělí či úterý 13:00 – 16:00 či na účet
dle mailu, který dostanete po přihlášení na naší internetové stránce.
Možno vystavit fakturu.

Podmínka: Dobrý zdravotní stav.
Není třeba potvrzení od lékaře. Platí obecné podmínky akcí vč. storno
poplatků dle www.dlazka.cz.

Při nástupu je třeba předat vyplněný Nástupní list (bude na webu).
Program:
Pondělí: Seznamovací hry, krátký výlet, sporty, stolní hry
Úterý: Celodenní výlet busem - tábor Dlažky Rajnochovice + Troják
Středa: Stolní hry, hry v přírodě a na hřišti, malování …
Čtvrtek: Celodenní výlet busem – ZOO (Olomouc, Lešná, Ostrava …) nebo do Pevnosti poznání, Vida centra…
Pátek: Program na přání, sport, hry, stolní hry…

S sebou: Věci dle programu, sportovní boty do přírody (botasky), přezůvky do
klubu, čepice proti slunci, karta zdravotní pojišťovny, pláštěnka, svačina, láhev s
pitím. Kapesné: 30,-. Na výlet: Max. 100,-.

Akce proběhne za finanční podpory
Statutárního města Přerov!

