Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí
Tábor bude probíhat v prostorách ZŠ v Klášterci nad Orlicí a v přilehlém venkovním areálu. Program tábora bude
naplněn různými aktivitami. Za příznivého počasí budou upřednostněny pohybové a sportovní aktivity venku,
turistický výlet po okolí nebo koupání v nedaleké Pastvinské přehradě. Pro případ horšího počasí budou v prostorách
školy pro táborníky připraveny deskové hry, stavebnice a také výtvarné a kreativní aktivity. Tábor je přednostně
určen dětem z Klášterce nad Orlicí, Českých Petrovic a z Pastvin ve věku 5-15 let. V případě nenaplnění kapacity
budou přijaty i děti s trvalým pobytem v jiných obcích. Kapacita každého turnusu je 25 dětí.
Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci projektu
Příměstské tábory na Orlicku, který je realizován prostřednictvím MAS Orlicko (výzva Prorodinná opatření I.
Vyhlášená v roce 2017 z Operačního programu zaměstnanost) - Cílem této podpory je zajistit péči o děti v období
školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Díky tomu je možné pořádat tábor
za příznivější cenu. Z výše uvedených důvodů je však v letošním roce nutné požadovat od rodičů kromě předložení
vyplněné přihlášky i potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u
nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či
rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci).
Název

Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí

Termín konání

1. turnus: 9. 7. 2018 7:00 – 13. 7. 2018 17:00
2. turnus: 16. 7. 2018 7:00 – 20. 7. 2018 17:00

Místo konání

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí

Hlavní vedoucí

1. turnus: Mgr. Yvona Franková

2. turnus: Mgr. Lucie Radová
Věková skupina

5-15 let

V ceně zahrnuto

obědy a svačiny, personální zabezpečení, program, pojištění

Cena

800,- Kč

PŘIHLÁŠKY
Přihlašování na tábor bude probíhat přes webové stránky SVČ Animo Žamberk:
http://animo.zamberk.cz/hlavni-udalosti/49-projekt-primestske-tabory-na-orlicku.
Po
vyplnění webového formuláře obdržíte na vámi uvedený e-mail další pokyny ohledně
platby a vyplnění a odevzdání požadovaných dokumentů. S případnými dotazy,
nejasnostmi a potížemi při přihlašování na tábor se neváhejte obrátit na Mgr. Petru
Pospíšilovou (tel. 605 978 242, pospisilova@zsklasterec.cz). Na www.animo.zamberk.cz je
nutné se před vyplněním přihlášky registrovat, popř. přihlásit, pokud jste již registrováni.
Webovou přihlášku je třeba vyplnit za každé dítě a každý turnus zvlášť.

