
      PŘIVESNICKÉ TÁBORY 

    SENTICE 2017 

 

Milí rodiče, 

Jsme parta kamarádů, která pořádá letní přívesnické tábory, 

protože nás to baví a protože chceme předávat dál to, co jsme se 

naučili ze svých dětských táborových časů. 

 

           NABÍZÍME: celodenní program od 07.00 – 16.00 hod pro děti od 3 – 10 let 

se stravou. Vedoucí s pedagogickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi 

s práci s dětmi. 

_______________________________________________________ 

   BEZPEČNOST – vaše dítě s námi bude v bezpečí. 

ZÁBAVA – každý tábor je pro nás velká událost, proto se ho 

snažíme udělat poutavě a hlavně tak, aby nás to všechny 

bavilo. 

  RODINNÁ ATMOSFÉRA – všichni se dobře známe, pomáháme si 

a nenecháme nikoho stranou.  

 NOVÉ ZNALOSTI - vždy se snažíme děti něco nového naučit, 

aby si odnesly nejen zážitky, ale i nové zkušenosti i znalosti. 

JAK SE PŘIHLÁSIT? Po odevzdání této předběžné přihlášky Vám mailem 

zašleme na Vaši mailovou adresu (kterou zde uvedete) závaznou přihlášku, kde 

budou uvedeny i informace k platbě tj. číslo účtu i variabilní symbol, pod 

kterým provedete platbu převodem ze svého účtu. Všechny další informace 

proběhnou v rámci komunikace s hlavní vedoucí tábora, která Vás bude 

bezodkladně po obdržení předběžné přihlášky kontaktovat. 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA  

SENTIČAN, z.s. , Sentice 191, 666 03 Tišnov, IČ  03883922 

 
Název turnusu  

Počet 
dětí 

Cena  Sleva 
(pro členy spolku ) 

Celková částka 
za turnus  

 10.7.- 14.7.2017 

 
„Lidské tělo“ 

    

31.7.– 4.8.2017 

 
„Škola čar a 
kouzel“ 

    

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

 

Jméno a příjmení rodiče:  

 

 

Adresa: 

E-mailová adresa:  

Telefon:  

  Po odevzdání této předběžné přihlášky obdržíte závaznou přihlášku. 

 

V případě, že dojde ke zrušení pobytu dítěte nejpozději pět dní před 

nástupem na tábor, Vám bude zaplacená částka vrácena po odečtení 

storno poplatku ve výši 200 Kč. V případě, že bude na místo zařazen 

náhradník, bude částka vrácena v plné výši.  

Děkujeme za pochopení.  



I. táborový termín 

 

________________________________________ 

„LIDSKĚ TĚLO“ 
 

Datum : 10.7. – 14.7.2017 

Věk : 3-10 let 

Hlavní vedoucí: Miriam Jedličková 

Cena : 1 000 Kč ( člen spolku sleva 200 Kč) 

 

„V“ našem těle i „S“ našim tělem se v průběhu dne děje spousta 

zajímavých a dobrodružných věcí. No a co teprve potom, když 

onemocníš? Zvládneš stát se na jeden den lékařem? Jsi připravený na 

průzkum lidského těla? 

Volej:   731 499 194, M. Jedličková 

Piš:    spolek.sentican@gmail.com 

 

Všem dětem, které chtějí aktivním a zábavným způsobem prožít 

týden prázdnin v naší obci. 

ZAJÍMAVÝ PROGRAM KAŽDÝ DEN 

 OD 7:00 DO 16:00 HOD 

II. táborový termín  

 

________________________________________ 
 

   „ŠKOLA ČAR A KOUZEL“ 
 

Datum: 31.7. – 4.8.2017 

Věk: 3-10 let 

Hlavní vedoucí: Marie Procházková 

Cena: 1 000 Kč (člen spolku sleva 200 Kč) 

 

Hry, tvoření, kouzlení a poznávání přírody kolem nás. Řešení záhad 

v přírodě, čarodějné lektvary a rostliny. Výlety se zvířaty a za 

zvířaty, poznávání fauny i flóry ve svém okolí, lesní pedagogika, 

kynologie i celodenní výlet. 

 

Volej:           724 815 812, M. Procházková 

Piš:              prochazkova.sentice@seznam.cz 
 

 
 

POJĎTE S NÁMI PROŽÍT TŘETÍ ROČNÍK 

PŘÍVESNICKÝCH TÁBORŮ V SENTICÍCH ! 
 


