
Program tábora: Indiánské léto 

v termínu: 7. 8. - 11. 8. 2017 
 
Den začíná v 8.00 – 9.00 (nebo dle domluvy) v Dětském klubu Fontána (Stamicova 11, Kohoutovice).                
Po příchodu prosím odevzdejte v kanceláři tištěnou přihlášku, list účastníka tábora a kopii kartičky              
zdravotní pojišťovny. Kam jít, odložit boty, oblečení a svačinku vám ukážeme. Kdo u nás ještě nebyl,                
může se přijít do konce školního roku podívat :-). 
 
Dopoledne budeme každý den plavat, hrát si, vyrábět a tvořit. Pokud počasí dovolí, půjdeme na               
procházku do lesa. 
Po obědě si menší děti zdřímnou a ty větší budou vyrábět dárečky, plavat nebo jen tak dovádět                 
společně budeme malovat, stříhat, trhat, barvit, razítkovat, lepit, zdobit trička nebo sebe.  
Vyrobíme si malý totem, masku na obličej, čelenku, oštěp, truhličku na poklad (možná i s pokladem )                 
indiány budeme vybarvovat i kreslit, obarvíme tričko a pokreslíme ho. 
Naučíme se táborovou písničku i s tanečkem a při špatném počasí si pustíme film (pohádku).               
Nafotíme spoustu fotek, které budou po skončení tábora k dispozici.  
 
Na cestu domů si děti vyzvednete v 16.00 nebo dle individuální domluvy. Za dřívější příchod nebo                
pozdější odchod budeme účtovat 50 Kč / hod nad rámec pracovní doby - do 15min. zdarma. 

S sebou 
● přezůvky, baťůžek s plaváním (2x plavky, přezůvky k bazénu,  osuška, nejlépe poncho, 

čepice a brýle), svačinkou a pitím,  
● oblíbenou hračku (k polednímu dřímání),  
● 1- 2  trička na  malování (bílá), krabici od bot a pár malých krabiček (od sirek, léků)  
● oblečení, které se může umazat,  
● náhradní oblečení - pro případ drobné nehody při výtvarničení nebo kdybychom zmokli 

Cena 
● 2 200 Kč při registraci do 30. 4. (platbě do 15. 5. 2017), 
● 2 400 Kč při registraci od 1. 5. prosím platbu do 20. 6. 2017, 
● na účet: 0604 033 073 / 0800 nebo hotově v kanceláři, do zprávy platby uveďte jméno dítěte. 

V ceně tábora je 
● Intenzivní kurz plavání, vedený školenými instruktorkami s dlouholetou praxí 
● pitný režim, dobroty, sladkosti, odměny, křupky, piškoty atd., 
● veškerá výtvarná tvorba 

V ceně tábora nejsou 
● Obědy - 300 Kč na celý tábor, výběr ze 2 jídel. Jídelníček budeme znát v červnu. Platí se 1. 

den tábora - neposílejte na účet, prosím. 
● Umíme zajistit bezlepkovou a vegetariánskou stravu. 
● Děti mohou mít vlastní obědy pouze  v případě, že mají dietu, kterou neumíme zajistit. 

Kontakt 
Dana Bártová, +420 604 231 584, malavlnka@seznam.cz 


