PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – RIVIÉRA
pro děti od 4 do 15 let
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
Vaše dítě
 musí být plavec – tzn., že nemá strach z vody a dokáže si potopit hlavu.


je samostatné v převlékání a chození na toaletu.



nemá žádné zdravotní či jiné problémy, o kterých bychom měli vědět. Pokud má, je
nutné předem zkonzultovat účast takového dítěte s ošetřujícím lékařem a následně
s vedoucím tábora Petrem Haškem - tel.: 776 799 220 / email: petrikhasek@gmail.com



je schopné a ochotné dbát pokynům trenéra a neodcházet samo z areálu.



je řádně naočkováno všemi povinnými vakcínami v České republice.

Rodič svým přihlášením dítěte na příměstský tábor potvrzuje, že si přečetl a porozuměl podmínkám přijetí.
HARMONOGRAM:
 Každý den aktivní program od 8 do 16 hodin.


Pro vytížené rodiče je zde možnost předání dětí již v 7:00 a vyzvedávání 17:00.



Pondělí – příchod, seznámení se s prostorem, poučení o bezpečnosti a pravidlech. První den tábora
je nutné, aby s dítětem přišel jeho zákonný zástupce.



V blízkosti jsou zastávka MHD: Bauerova a Velodrom.



Rodiče, kteří pojedou autem, prosím, aby parkovali v blízkosti výstaviště (brána 5) a přivedli své děti
do areálu k fotbalovému hřišti, kde budeme mít klubovnu. Do areálu nezajíždějte, jelikož zde není
prostor pro otočení a parkování.

PROGRAM:
1) Užijeme si spoustu zábavy, která Vaše děti obohatí.
2) Budeme hrát seznamovací, rozvíjející, míčové a další sportovní hry.
3) Ve středu a v pátek půjdeme plavat na Kraví horu, kde budeme mít plavecký výcvik pod vedením
zkušených trenérů plavání. Za příznivého počasí půjdeme v pondělí plavat na Riviéru.
4) Poučíme děti o bezpečnosti a chování v krizových situacích.
5) V přírodě budeme učit děti poznávat, využívat, vážit si a respektovat přírodu.
6) V případě nepříznivého počasí využijeme tělocvičnu.
NÁŠ TÁBOR MÁ ZA CÍL:
 Zábavnou formou rozvíjet děti, jejich vztah k historii, manuální zručnosti, atd.


Povzbudit sociální, ekologické a lidské smýšlení, respekt a úctu k druhým tak i k sobě.



Vybudovat kladný vztah k přírodě, vzdělávání a sportu.



Vytvoření nových přátelství.

VYBAVENÍ NA TÁBOR:
 Dítěti prosím dejte sportovní oblečení (kraťasy, tričko a tenisky).


Jako zavazadlo: batoh s popruhy na záda.
Do batohu:
 Tepláková souprava
 Dopolední a odpolední svačina
 Lahev na pití (bude pravidelně doplňována)
 Pláštěnka
 Kšiltovka
 Opalovací krém
 Plavky, ručník, brýle na plavání (v igelitce)

