Piráti - lovci pokladů

22.7.-26.7.2013

1700 Kč

Po stopách zvířat

29.7.-02.8.2013

1700 Kč

Sleva 200 Kč/dítě pro členy občanského sdružení Naše Lány

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Ulice a číslo domu
Obec a PSČ

Jméno a příjmení rodiče

Telefon

E-mail

Způsob platby
Bankovním převodem (bank. spojení: 2258009001/5500)
V hotovosti

Podpis rodiče

Po obdržení této přihlášky s vámi vyplníme smlouvu!

NAŠE LÁNY, občanské sdružení
Lesní 498, 27061 Lány
IČ: 27016455
www.naselany.cz
sdruzeni@lany.cz
Jana Drastilová - 724 265 092
Martina Hořejší - 732 770 797

---------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška
Příměstské tábory v Domečku 2013

Ostatní informace
Nebráníme se s vámi sjednat individuální podmínky
pobytu dítěte na táboře např. dieta.
Platbu za tábor, prosím, uhraďte s podpisem smlouvy
v plné výši a to bankovním převodem na účet sdružení
2258009001/5500, VS 2013, zpráva pro příjemce = jméno
dítěte nebo v hotovosti.

Příměstské tábory

Domeček 2013

Přihláška je platná po zaplacení celé platby.
V případě, že dojde ke zrušení pobytu dítěte z jakéhokoli
důvodu včetně nemoci v době kratší než 14 dní před
nástupem
na
příměstský
tábor,
bude
vám
zaplacená částka vrácena po odečtení storno
poplatku ve výši 500 Kč. V případě, že budete mít za
sebe náhradníka, částku vám vrátíme v plné výši.
Děkujeme za pochopení.

Reference
Na tábory dáváme naše děti.
Fotogalerie na www.naselany.cz v sekci akce 2012.
Poskytneme vám kontakt na rodiče z minulých ročníků,
zeptejte se sami.

Klub pro rodiče a děti - Domeček
Masarykovo nám. 217
27061 Lány

www.naselany.cz
sdruzeni@lany.cz
Jana Drastilová - 724 265 092
Martina Hořejší - 732 770 797

od

pondělí do pátku

od

8:00 do 16:00 hodin

Právě pro vaše děti jsou určeny
naše tábory plné dobrodružství.
Již pátý rok připravujeme pro děti na dobu
letních prázdnin celodenní pobytové akce
v lánském Domečku. Chceme zpříjemnit
prázdniny vašim dětem i vám. Nabídka je určena
pro děti od 3 let. Maximálně 15 dětí ve skupině.

Co je to příměstský tábor
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým
táborům. Děti prožijí zábavný den a večer
jsou opět s rodinou.

Co je pro děti připraveno
Každý turnus se věnujeme jiné celotáborové hře.
Co nejvíce času trávíme venku. Všechny výrobky
si děti odnesou domů. Každý týden je plný
nových dobrodružství.

Služby zahrnuté v ceně
Celodenní pobyt se stravou a pestrým programem. Strava: svačina, oběd, svačina a pitný režim.
Obědy jsou zajištěny v nekuřáckém salónku
hotelu Classic v Lánech. O děti se starají zkušení
vedoucí (jen 5 dětí na vedoucího). Fotodokumentace z tábora pro každého.

Domeček
Klub pro rodiče a děti - Domeček je mateřské
centrum, které sídlí v lánské sokolovně. Provozovatelem je občanské sdružení Naše Lány. Přijďte
se k nám podívat.

Piráti a pirátky - lovci pokladů
22.-26. července
Pirát je původně námořní lupič a protože u nás moře
není, zaměříme se na novodobé lovení pokladů
v podobě hry GEOCACHING… Budeme lovit poklady
v našem okolí. Pirátské vybavení vezměte určitě
s sebou.

Po stopách zvířat
29. července - 2. srpna
Zvířátka jsou bezesporu nejoblíbenější táborové
téma :o) Během týdenního putování poznáme domácí
i volně žijící zvířata. S některými se seznámíme osobně
a zábavnou formou se dozvíme zajímavé informace
z jejich života. Malá domácí zvířátka v kleci nebo
v akváriu … jsou na táboře vítána.
Neváhejte se nás na cokoli zeptat.

NOVINKY
V letošním roce neomezujeme horní hranící věk
pro přihlášení dětí na tábor. Můžete tedy bez obav
přihlásit děti školkové a s nimi i starší sourozence.
Nudit se u nás nebudou.
Ze starších dětí vytvoříme druhou skupinu. Tato skupina
bude mít vzhledem ke svému věku a dovednostem
dobrodružnější program než skupina s mladšími dětmi.
Pro děti jsme připravili několik výletů (VLAK/BUS/PĚŠÍ)
z nichž některé budou moci absolvovat i ti nejmladší.
Obě skupiny mají základnu v lánském Domečku
a mohou využívat celou sokolovnu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hledáte program pro vaše děti na léto?
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