LETNÝ DENNÝ TÁBOR
pozývame Vás na päťdňový letný tábor v areáli Remeselného dvora obce Očová
pre deti od 5 do 15 rokov
denne v čase od 7.30 – 16.00 hod
pre 15 – 40 detí v jednom turnuse
ponúkame Vám nezabudnuteľné zážitky, nadviazanie nových priateľstiev a príjemný pobyt
spojený s tvorivou činnosťou (prihláška a ďalšie informácie na www.remeselnydvor.eu)
Program: Máte sa naozaj na čo tešiť! ☺ Výlety do blízkej krásnej prírody, hry, posedenie pri ohni
(opekanie), maľovanie na tvár, kreslenie, servítková technika, výroba šperkov, zdobenie perníkov,
práca s hlinou, práca s papierom (paplet, quilling), výroba bábik, tanečné aktivity, ukážky práce
požiarnikov a súťaže , jazdenie na koňoch . Jazda na koni 1 € /dieťa/ 3min.
Stravovanie: Deti si môžu priniesť vlastnú stravu alebo objednať obedy. Cena
za detskú porciu je 2 € /osoba/deň a porcia pre dospelého 3,80 € /osoba/deň,
zabezpečený je celodenný pitný režim.
Turnusy: 17.7.2017 – 21.7.2017
21.8.2017 – 25.8.2017

Doprava: individuálna.
Cena tábora: 48,-€ v prípade, že má dieťa vlastnú
stravu, pri objednaní detských porcíí je cena 58,-€, pri
objednaní väčších porcíí je cena 67,- €. V cene je
zahrnuté: strava 1x denne, pitný režim, kompletný program, lektori, materiál na športovú a
záujmovú činnosť, ceny do súťaží.
V prípade záujmu prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky na dolu uvedenú adresu (prihláška,
zdravotný dotazník a čestné pehlásenie sú dostupné na web stránke). Poplatok za letný tábor je
potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo internet bankingom najneskôr 2 týždne pred začatím
letného tábora na č. účtu: 9740483002/5600 ( do VS treba uviesť dátum narodenia dieťaťa , KS: 308
a do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa,).V prípade voľných miest je možné prihlásiť sa do
letného tábora aj 14 dní pred začatím turnusu.
Remeselný dvor Očová, ul. SNP č. 402/105, 962 23 Očová
tel.: +421 (0) 45 53 49 668, +421 (0) 905 609 795, +421 (0) 917 200 425 ,
e-mail: osocova@mail.t-com.sk, www.remeselnydvor.eu

