
Začátek je každý den od 8.00 do 16.00 hodin. Program je koncipován tak, aby děti měly hry,
tvoření a soutěže dle daného tématu. Po obědě je stanoven odpočinkový čas, kdy děti leží a
poslouchají pohádku. Ti, co nespí, se po odpočinku odebírají do herny k vlastním hrám nebo
kreslení.
Před konáním tábora dostanou zákonní zástupci podrobný informační e-mailem.

odhlášení 60 - 30 dní před zahájením tábora vracíme celou částku
odhlášení 29 - 15 dní před zahájením tábora: storno 30% z ceny
odhlášení 14 -   0 dní před zahájením tábora: storno 70% z ceny
V případě zajištění náhradníka z vaší strany a jeho závazného přihlášení, tj. vyplnění
přihlášky a zaplacení tábora, je možné vrátit celou částku.
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Letní příměstské tábory pro děti od 3 do 6 let

Kde? 
V budově a na zahradě Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, Štefánikova 15, Hodonín. 

Kdy - turnusy táborů? 

  7. - 10. 7. 2020
13. - 17. 7. 2020
20. - 24. 7. 2020
27. - 31. 7. 2020
10. - 14. 8. 2020 

Co se bude dít? 

Jak to bude s jídlem a pitím? 

Obědy a odpolední svačiny jsou dováženy dodavatelem z dětského hřiště Bambino
Hodonín. Pitný režim je zajištěn ve formě šťávy nebo vody.

Jak s platbou? 

Účast na táboře je garantována po zaplacení tábora a vyplněním přihlášky.
Lze platit v hotovosti na recepci nebo na účet č. 674049943/0300 (do textu: jméno dítěte,
název turnusu).s)u)

Co když něco neklapne - podmínky vrácení částky? 

Kolik to bude stát? 

Cena bude aktualizována. 

Těšíme se na vaše děti
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odhlášení 60 - 30 dní před zahájením tábora vracíme celou částku
odhlášení 29 - 15 dní před zahájením tábora: storno 30% z ceny
odhlášení 14 -   0 dní před zahájením tábora: storno 70% z ceny
V případě zajištění náhradníka z vaší strany a jeho závazného přihlášení, tj. vyplnění přihlášky
a zaplacení tábora, je možné vrátit celou částku.

Letní příměstské tábory pro školní děti

Kde? 

Konají se v dětském městečku v Bažantnici Hodonín, ulice Erbenova, u Hornické čtvrti, zde
je odkaz na mapu (sídlo zde má i Junák - český skaut).

Kdy - turnusy táborů? 

  7. - 10. 7. 2020
13. - 17. 7. 2020
20. - 24. 7. 2020
27. - 31. 7. 2020
10. - 14. 8. 2020

Kolik to bude stát? 

Cena bude aktualizována. 

Co se bude dít? 

Začátek je každý den od 8.00 do 16.00 hodin. Program je koncipován tak, aby děti měly hry,
tvoření a soutěže dle daného tématu. Po obědě je stanoven odpočinkový čas, kdy děti hrají
deskové hry, tvoří, malují nebo se věnují sportovním aktivitám.

Jak to bude s jídlem a pitím? 

Obědy a odpolední svačiny jsou dováženy dodavatelem z dětského hřiště Bambino
Hodonín. Pitný režim je zajištěn ve formě šťávy. Děti si každý den budou nosit jídlonosič a
příbory.
Chceme snížit odpad jednorázového plastového nádobí a děkujeme, že nám v tom
pomůžete.

Jak s platbou? 

Účast na táboře je garantována po zaplacení tábora a vyplněním přihlášky.
Lze platit v hotovosti na recepci nebo na účet č. 674049943/0300 (do textu: jméno dítěte,
název turnusu).

Co když něco neklapne - podmínky vrácení částky? 

Těšíme se na vaše děti

https://www.google.cz/maps/place/Unnamed+Road,+695+01+Hodon%C3%ADn/@48.8580021,17.104023,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1zZMSbdHNrw6kgbcSbc3RlxI1rbyBob2RvbsOtbg!3m4!1s0x47132ee36d571f7f:0x2d0ed839d162da56!8m2!3d48.8579986!4d17.1062117?hl=cs


3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

odhlášení 60 - 30 dní před zahájením tábora vracíme celou částku
odhlášení 29 - 15 dní před zahájením tábora: storno 30% z ceny
odhlášení 14 -   0 dní před zahájením tábora: storno 70% z ceny
 
V případě zajištění náhradníka z vaší strany a jeho závazného přihlášení, tj. vyplnění přihlášky
a zaplacení tábora, je možné vrátit celou částku.
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Letní výtvarné workshopy pro děti od 8 let

Kde? 

Konají se v budově Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín z.s., Štefánikova 288/15,
Hodonín.

Kdy - turnusy táborů? 

13. - 17. 7. 2020 - vedoucí Marie Markovičová

Co se bude dít? 

Začátek je každý den od 8.00 do 12.00 hodin. Program workshopů se věnuje tvořením z
keramiky, pletením z pedigu, barvením, práci s korálky dalším kreativním technikám.
Před konáním workshopu dostanete na uvedený mail podrobné informace k danému
turnusu.

Jak to bude s jídlem a pitím? 

Účastníci si přinesou dopolední svačinu. Pitný režim je zajištěn ve formě šťávy nebo dle
přání vody.

Jak s platbou? 

Účast na workshopu je garantována po zaplacení a vyplněním přihlášky.
Lze platit v hotovosti na recepci nebo na účet č. 674049943/0300 (do textu: jméno dítěte,
datum workshopu)

Kolik to bude stát? 

1 000,- Kč/účastník 

Co když něco neklapne - podmínky vrácení částky? 

Těšíme se na vaše děti


