
INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM 2023

Pořadatel: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Turnov, Skálova 600, okres
Semily, z.s. 

A  je  to  tu!  V  létě  2023  proběhnou  3  běhy  příměstských  táborů  stvořených  přímo  dle
očekávání vašich dětí!  Spousta her, nápadů, výletů, hudby, zábavy, kreativity jenom pro
Vaše děti! Přihlaste je co nejdříve, v každém běhu nabízíme pouze 20 míst!

TVOŘIVÝ TÁBOR: Tvoření z různých materiálů. Ale nebudeme jenom sedět! Zahrajeme si
různé hry, abychom se protáhli! Těšíme se na vás!

CESTA KOLEM SVĚTA:  Hry,  sportování,  pohyb a zábava.  A možná objevíme i  poklad!
Pojďte do toho s námi!

PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA: angličtina, výlety, hry, spoustu zábavy.

Cena táborů je stanovena na 2600,-  Kč pro účastníka, žáci ZŠ Turnov, Skálova (Alešova)
mají 100 Kč slevu. V ceně je zahrnutý pitný režim, strava (2x svačina, oběd). 

Pokud  máte  dotazy,  kontaktujte  nás,  prosím,  na  emailu  tabory@zsskalova.cz  nebo  na
telefonním čísle 721 623 006.

Jednotlivé běhy:

Název Zaměření Termín Vedoucí Místo Věk 

Tvořivý tábor vyrábění 10. - 14. 7. 2023
Lucka  Vejnarová,  Míša
Štrynclová Integrovka 1. - 6. třída

Cesta kolem světa hry, zábava 17. - 21. 7. 2023
Vendy Bičíková,  Vojta  Bičík,
Maty Bičík Alešovka 1.- 6. třída

Prázdninová angličtina
angličtina,  procházky,
hry 24. - 28. 7. 2023

Milena  Molnár  Coufalová,
Kája Pichrtová Skálovka 1.- 7. třída

Denní režim:

7.30 - 8.00 - příchod dětí
8.00 - 12.00 - dopolední program (v průběhu svačina)
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00 - odpolední program (v průběhu svačina)
16.00 - 16.30 - odchod dětí, vyzvedávání dětí rodiči

Storno poplatky:

● 30 dní před začátkem tábora, případně odhlášení ze zdravotních důvodů (potvrzené
lékařem) -  200 Kč

● 7 - 29 dní před začátkem tábora - 20% ceny tábora



● méně než 7 dní - 50 %
● v případě odhlášení dítěte v průběhu tábora vracíme částku za stravu


