Sportovní příměstský tábor na Vinařské
ŠSK při ZŠ Vinařská pořádá v termínu od 15. – 19. 7. 2019 sportovní příměstský tábor pro děti 1. – 5. ročníku
pod vedením Mgr. Petry Staňkové, Mgr. Marcely Bromové, Mgr. Ivety Hnykové. Děti se seznámí se základy
míčových sportů, atletiky a netradičními sporty (beach voleybal, ringo, brӓnball, trampolíny, kuželky,
kimball). Ke sportovním aktivitám budeme využívat tělocvičnu ZŠ Vinařská, atletický stadion, beach arénu,
kuželnu Všebořice, Jump arénu na Klíši. Denní program: sraz v 8:00 hod. ve škole
Dopolední sportovní blok
12.00 hod. oběd ve školní jídelně ZŠ Vinařská
12:30 – 13:30 hod. odpočinek ve školní klubovně
Odpolední sportovní blok
Ukončení v 16:00 hod.
Cena: 1600,- Kč zahrnuje pronájem a vstupy na sportoviště, oběd, pití, svačinu, drobné ceny, pedagogický a
trenérský dozor.
Počet míst je omezen na 50 dětí.
Předběžnou přihlášku odevzdejte do 8. 2. 2019 třídnímu učiteli.
--------------------------------------------------------------------------------------------odstřihnout
Mám zájem o účast na sportovním táboře v termínu 15. 7. – 19. 7 2019
Jméno:

Třída:

Podpis zákonného zástupce:
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