PRIHLÁŠKA
Turnus (zakrúžkujte): A.) 24. júl – 28. júl 2017 B.) 31. júl – 4. august 2017

PRÁZDNINOVÁ PONUKA HUDOBNO-TANEČNÉHO
TÁBORA PRE DETI
Organizátor: Súkromné centrum voľného času Ebony, Budovateľská 34, Prešov
Termíny:

1. turnus 24. júl – 28. júl 2017
2. turnus 31. júl – 4. august 2017

Vekové kategórie: deti vo veku 3 – 9 rokov (len deti, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ)
Cena: 100€
V cene je zahrnutá okrem zábavného animačného programu aj: polievka, hl. jedlo,
pitný režim, doprava, výlet (+ vstupné) a ceny pre deti.
Poplatok za tábor uhraďte vopred pri odovzdaní prihlášky v plnej sume – v
hotovosti v kancelárii Ebony.
Ako sa prihlásiť?
Overte si telefonicky voľné miesto, v turnuse o ktorý máte záujem, následne
prineste do kancelárie SCVČ Ebony, Budovateľská 34 (v pracovných dňoch v
čase od 14:00 – 19:00) kompletne vyplnenú prihlášku, ktorá je na opačnej strane
tohto letáku.
Prihlášky bez uhradenia plnej sumy neakceptujeme.
Dokedy sa je potrebné prihlásiť?
Presný termín odovzdania prihlášok nie je, rozhodujúce je naplnenie kvóty 30 až
maximálne 45 detí na jeden turnus.
Ďalšie podmienky:

Dieťaťu je potrebné priniesť náhradné oblečenie, prezuvky, malú
desiatu, olovrant a obľúbený nápoj.

Ak Vaše dieťa užíva lieky alebo je alergické na nejaké potraviny,
treba na to vopred upozorniť.

Pri odovzdaní prihlášky donesie rodič kópiu zdravotného preukazu.
Kompletné informácie a zmluvné podmienky nájdete na našej facebookovej
stránke CVČ Ebony alebo na našej webovej stránke www.cvcebony.sk
Dostupnosť voľných miest v jednotlivých turnusoch si overujte na tel. číslach:
0911 571 286 (kancelária 14:00 - 19:00) 0908 571 286 (zriaďovateľ)

Meno a priezvisko:....................................................................
Dátum narodenia:.......................................Vek:.........................
Adresa:................................................................................
Zákonný zástupca:...............................
Tel. kontakt: matka.............................
otec..................................................

V Prešove dňa...............................

Podpis................................................

Celý tábor je tematicky zameraný, myšlienka sa rozvíja počas celého
turnusu. Deti sa počas trvania tábora pripravujú na záverečný koncert
s príjemným posedením pre rodičov. V prípade záujmu bude v spolupráci s
jazykovou školou HELLO poskytnuté vyučovanie angličtiny zábavnou formou.
7:00-9:00 schádzanie detí v centre, (tvorivé dielne – ekodielnička, výroba
darčekových predmetov z ekomateriálov, využitie rozmanitých tvorivých techník
alebo pohybové aktivity – spoločenské hry)
9:00-12:00 integrované hudobno-pohybové programy zamerané na tanec, spev
a dramatizáciu
12:00-13:00 obed
13:00-14:00 popoludňajší odpočinok spojený s relaxačným programom
14:00-16:00 poobedňajší program – tematicky zamerané pohybové a športové
hry, kúpanie v bazéne v prípade priaznivého počasia, súťaže, výlet na ranč
spojený s rozprávkovou cestou, jazda na koníkoch, táborový jarmok – deti
získavajú za úspešné plnenie úloh milé darčeky
16:00-16:30 rodičia si vyzdvihnú deti z centra
TÁBOROVÝ ŠPECIÁLNY BONUS
Snívame v tábore – dieťa strávi noc v tábore, súčasťou je rozprávková nočná
hra spojená s karnevalom

