
 TÁBOR plný pohádek
     PRO RODIČE  S DĚTMI
Místo pobytu: Severomoravská chata, Podlesí – Malá Morava (www.severomoravska-chata.cz)         
Termín: 20. 7.– 26.7. 2014               Ubytování: 2,3,4,5  lůžkové pokoje 
Stravování: 5krát denně  (snídaně, oběd, večeře, 2x denně svačina) + celodenní pitný režim
Doprava: individuální (autem, autobusem)
Zahájení: v neděli 20.7.2013 ve 12.00 obědem (možnost přijet dřív a vybalit se)
Ukončení: v sobotu 26.7.2013 dopoledne 
Cena:  3.800,- dospělí
            3.100,- děti 3 – 12 let     2.400,- děti do 3 let
           + příplatek za pokoj se soc. zařízením  500 Kč ( pouze 8 pokojů)
Cena zahrnuje: ubytování, stravování, celodenní program pro děti a rodiče, výtvarný a keramický        
                           materiál a taky nějaké dobroty (sladkosti jako odměna na soutěže, špekáčky…)
Vybavení penzionu:  dětské hřiště, bazén, hřiště na volejbal, restaurace s barem

Upozorňujeme, že tábor je vhodný pro aktivní maminky či rodiny !!!
Nejedná se o tábor s celodenním hlídáním dětí. 
Všechny aktivity dělají společně maminky s dětmi ve skupinkách.

Program:   8:00 snídaně
                 9:00 cvičení pro maminky (zumba, bodyform) – s hlídáním dětí
                 10:00 svačina
                 10:10 – 12:00 dopolední program ( většinou výtvarná a tvořivá činnost)
                 12:00 oběd
                 12:30 – 15:00 polední klid ( pro větší děti možnost pouštění pohádek s dozorem)
                 15:00 svačinka
                 15:10 – 18:00 odpolední program 
                 ( stezky lesem plné pohádkových postav, či soutěže v blízkosti chaty)
                 18:00 večeře
                 19:00 – 20:30 večerní program
                 (minidisko, táborák, hry, stezka odvahy)
                 20:30 večerka či volná zábava

Co s sebou??? 
 -  kvalitní boty do lesa, přezůvky, gumáky, čistou obuv na cvičení do tělocvičny, pláštěnku
 -  plavky, pro neplavce kruh nebo rukávky, opalovací krém, pokrývku hlavy, láhev na pití, baterku
 -  psací potřeby (blok, propiska, pastelky, nůžky…)
 -  černé tričko na batikování , masku na karneval (pro děti i rodiče)
 - odrážedla, kočárky, chůvičku a krosnu ( pro malé děti)
 

Přihlášky a zálohu 1000,- Kč /osoba do 30.4.2013 ve Fit klubu Linie u p.Ftačníkové
( pro maminky mimo Pv možnost zaplatit přes účet )

                                Informace ve FIT KLUBU LINIE, Újezd 3A, Prostějov
                                  Tel.: 608 881 286   www.fitklublinie.cz 


