Rodinné a Montessori centrum

Nově sídlíme v domku se zahrádkou
v Praze 4 – Hodkovičkách

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 4MEDVĚDŮ!
V červenci i v srpnu, celkem pět týdnů

www.4medvedi.cz

Budeme tu pro
děti každý den
od 8 do 16.30 hod.
Svačiny, obědy,
pitný režim
a vstupy již v ceně.
„V PRAZE JAKO U MOŘE“

13.–17., 20.–24., 27.–31. července 2015
pro děti 3–8 let, s týmem „medvědí“ školky Začít spolu, pod vedením Báry Mykiskové
Hlavním tématem letošního příměstského tábora 4medvědů bude MOŘE. Celým týdnem nás budou provádět dva opičáci
z oblíbené knížky „Hup a Hop na moři“. Jako obvykle si děti budou moci prožít, osahat a zažít vše, co souvisí s tématem – budeme zkoumat rozdíly mezi slanou a sladkou vodou, objevovat, která zvířata v moři žijí, vyrábět lodičky a námořnické dalekohledy, naučíme se písně o moři a vše pečlivě zaznamenáme do lodního deníku. Neváhejte a přidejte se k nám a našemu
letnímu námořnímu dobrodružství! Budeme hodně venku, na zahrádce i v lese.

„PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ“

10.–14. a 17.–21. srpna 2015

pro děti 4–8 let, s Vojtou Pavelčíkem a týmem 4medvědů

I v Praze se dají užít super prázdniny! Batůžky připravit! Budeme cestovat, čeká nás celodenní výlet i další vycházky na zajímavá místa Prahy. Vystřídáme různé dopravní prostředky, dostaneme se i na místa, kam bychom se normálně nepodívali. A samozřejmě nebude chybět ani vaření a Kutílkova dílna! Budeme hodně venku, na zahrádce našeho nového domku
i v blízkém velkém lesoparku.

Prázdninové dobrodružství, za kterým nemusíte cestovat daleko!
Základní cena

3 500 Kč /dítě/týden

Storno podmínky při zrušení účasti (e-mailem):

Zvýhodněná cena*
2 děti
6 400 Kč
3 děti
8 100 Kč

3 200 Kč za jedno dítě
2 700 Kč za jedno dítě

14 dní před začátkem tábora: vracíme 100 %
do 10 dní před začátkem: 50 %
méně, než 10 dní: 0 %

* Uvedená cena platí pro společně přihlášené děti, jednat se může o sourozence či kamarády.

Přihlášky posílejte elektronicky na: renata@4medvedi.cz, kde získáte instrukce pro závaznou rezervaci. Poplatek je
splatný do 5 dnů od přihlášení na náš účet 226691609/0300 pod vaším osobním variabilním symbolem, který vám bude přidělen.
Po obdržení platby je vaše místo považováno za rezervované. Více informací na www.4medvedi.cz, Facebooku: Rodinné
centrum 4medvědi (Elaaga, o.s.) a tel.: 774 144 485. Pořádá: RMC 4medvědi, v novém sídle Montessori centra 4medvědi
v Praze 4 – Hodkovičkách, adresa: Nad Hájem 401/3, Praha 4.

