PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ve Valech
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku
od 6 do 15 let.

V roce 2022 se koná v termínech:
• I. turnus
• II. turnus
• III. turnus
Místo konání:
Čas konání:

11. – 15. července 2022
1. – 5. srpna 2022
15. – 19. srpna 2022
Bažantnice, obec Valy
7:30 – 17:00 hodin
sraz 7:30 – 8:00 h
vyzvednutí 16:30 – 17:00

V rámci projektu Příměstský tábor II. – obec Valy reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015861 Obec Valy nabízí
dotované příměstské tábory v období letních prázdnin. Tábory jsou dotované Evropským sociálním fondem,
Operační program Zaměstnanost.
Cena táborů: Příměstský tábor je zdarma. Každé dítě hradí pouze náklady na stravu (oběd, svačina), která
bude dětem kolektivně zajištěna. Případné další náklady mohou vzniknout v případě návštěvy bazénu, muzea,
výstavy apod., kde je třeba hradit vstupné. Náklady na stravu budou ve výši 490 Kč na každý turnus.
Podmínky pro přihlášení: Evropský sociální fond dotovanými příměstskými tábory podporuje aktivní rodiče
na trhu práce. Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno
z následujících kritérií:
• jsou zaměstnaní
• vykonávají podnikatelskou činnost
• v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, jsou zapojeni
v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
Program: pestrý program a bezpečnost je základem táborů. Děti budou každý den vyrážet na výlety
do přírody, zaměří se na poznávání přírody, ale i sportovní aktivity. Vedoucí mají pro děti přichystané
kolektivní hry a tvoření.

Podrobnosti budou upřesněny před zahájením tábora dle aktuální epidemiologické situace.
Přihlášku odevzdejte elektronicky na e-mail podatelna@obecvaly.cz nejpozději do 30. 4. 2022 –
ke stažení na www.obecvaly.cz Děti budou přijímány v pořadí dle elektronicky doručených přihlášek,
každé dítě je možné z kapacitních důvodů přihlásit nejvýše na dva turnusy v témže roce.
Veškeré potřebné dokumenty a úhrada stravy budou vyžádány a přebírány individuálně po domluvě.

Těšíme se !!!

