Informace
Příměstské tábory 2020 pořádané Tokaheya s.r.o. ve spolupráci Skřítek, z.s.
V čem je naše kvalita
S dětmi pracujeme řadu let a máme bohaté zkušenosti. Pro mnohé z nás je zážitkové
vzdělávání životní povolání. Pracovat s lidmi nás opravdu baví.

Nehlídáme, rozvíjíme.
Naše tábory nejsou o hlídání dětí, když rodiče potřebují pracovat. Dramaturgii táborů
promýšlíme, hledáme smysl a snažíme se, aby si z tábora každý odnesl něco do života.

Omezili jsme kapacitu táborů a vytvořili tři věkové kategorie
Tábory jsou rozděleny do tří věkových kategorií, to nám pomůže lépe vyjít vstříc potřebám
jednotlivých skupin. Dáme tak každému více prostoru vyniknout a projevit se. Omezení
kapacity v jednotlivých termínech vnímáme jako výrazný krok směrem ke kvalitě.

Místo konání a časový harmonogram dne

• Hájenka v zámeckém parku Holešov (Zámecká 188, 769 01 Holešov).
• Tábory se konají vždy v čase 8 - 16 hod.
Cena

• Cena za pět dní - 1.800 Kč (u kurzů pro děti ve věku 12 - 16 je cena 2.350 Kč).
• V ceně je zahrnuta strava (oběd a dvakrát svačina), pitný režim, materiál na program,
•
•
•

pojištění, zdravotnický dohled a lektorné.
Je možné platit bezhotovostně na účet 2001450395/2010 (do poznámky je nutné uvést
termín a jméno táborníka) nebo v hotovosti po telefonické domluvě přímo na hájence.
Přihlášky prosím odevzdávejte nejpozději do 15. 6. 2020.
Až po uhrazení poplatku budeme táborníka považovat za platného účastníka.

Vhodné vybavení
Vhodné oblečení pro pohyb venku, pevné tenisky, gumáky, přezůvky, pokrývka hlavy,
lahev na vodu, kopie průkazu pojištěnce.

Program
Táborníci zažijí vyváženou a pestrou směs aktivit a her, které budou tvořivé, zábavné,
pohybové i odpočinkové. Program bude provázán netradičně zpracovaným příběhem,
který vždy obsahuje tajemství, vyvrcholení i přesah nebo poučení do běžného života.

Přihláška (viz na druhé straně)
Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v obchůdku Čaj a káva u palet (nám Dr. E. Beneše
11/46, 769 01 Holešov), v prodejně iQSPORT (Dukelská 47, 769 01 Holešov), nebo poslat
e-mailem na adresu tabory@tokaheya.cz.
Po uhrazení poplatku vám zašleme potvrzení o platbě a nejpozději týden před zahájením
tábora vám garant akce pošle krátkou zprávu s instrukcemi a přímým kontaktem na sebe.
V případě potřeby se obraťte na: Petr Němčík, 605 169 150, tabory@tokaheya.cz

Přihláška - vybrané termíny označte křížkem
Příměstské tábory 2020 pořádané Tokaheya s.r.o. ve spolupráci Skřítek, z.s.
Tábory pro předškoláky ve věku 3 - 6 let.

Tábory pro děti ve věku 7 - 12 let.

29. 6. – 3. 7.

Kouzelná země skřítků

29. 6. – 3. 7.

Picassova dílna

7. – 10. 7.

Čáry máry fuk! Bříza, jedle, buk!

7. – 10. 7.

Od pramene k moři

13. – 17. 7.

Lesní království

13. – 17. 7.

Legendy vikinga Bjørgena

20. – 24. 7.

Záhady zámecké zahrady

20. – 24. 7.

Poslední výprava za pokladem

27. – 31. 7.

Skrytá tajemství stromů

27. – 31. 7.

Žblambuchova výbušná laboratoř

3. – 7. 8.

Záhady zámecké zahrady

3. – 7. 8.

Vesmírná operace Makropolus

10. – 14. 8.

Lesní království

10. – 14. 8.

Po stopách mocného Čingischána

17. – 21. 8.

O čem bzučí včely

17. – 21. 8.

Žblambuchova výbušná laboratoř

24. – 28. 8.

Kouzelná země skřítků

24. – 28. 8.

Picassova dílna

Kurzy pro mládež ve věku 12 - 16 let.
27. – 31. 7.

Hrdinové v oflajnu

10. – 14. 8.

Zaklínačovo proroctví

17. – 21. 8.

Cesta bizona (tábor pro kluky)

Informace o účastníkovi

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Zdravotní omezení

Stravovací návyky / omezení

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně
osobních údajů fyzických osob (GDPR).
Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mého dítěte s účelem propagace činnosti
Tokaheya s.r.o. a Skřítek, z.s. (webové stránky, místní tiskoviny).
Mám zájem o zasílání měsíčního newsletteru společnosti Tokaheya týkající se zajímavých
novinek z činnosti společnosti.

Datum

Podpis zákonného zástupce

