KZČ „Eldorádo“, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
a
Nadační fond pro děti, Mládežnická 536, Trutnov 2

Příměstský letní tábor

Letní tábor Eldorádo I. běh

Převážně nevážně
I v letošním roce přicházíme s nabídkou pro ty, kteří nechtějí prázdniny strávit sami
doma, a na pobytový tábor s delším odloučením nejsou ještě připraveni.
Odstartujte s námi prázdniny plné pohybu, smíchu a zábavy s novými kamarády.
Každý den si budeme hrát, soutěžit nebo tvořit, budeme se také bavit při různých
sportovních i jiných pohybových aktivitách.
Těšíme se na Vás:-)

Bradlen zničen!! Ozývalo se ze všech koutů Roklinky Bradlinky. Je to opravdu
pravda? Jsme si jisti, že je bradlen, prsten zla zničen? Vstup s námi do
společenstva bradlenu a pojeď s námi zjistit, zda je tomu tak. Zjistěme opravdovou
sílu bradlenu. Rozluštěme společně nápis na bradlenu. Co nám napoví a co
ukrývá? Cesta za poznáním bude dobrodružná, ale i nebezpečná. Staň se členem
společenstva bradlenu. Čekáme na tebe!!!

Hlavní vedoucí: Simona Jehličková

Potkáme se v Roklince Bradlince a to dne 3. července 2021.

Termín: 7. – 9. 7. 2021 (denně od 8:00 do 16:00)

Hlavní držitel bradlenu Bilbo Baggins: Bc. Jiří Šembera

Věková kategorie 1. – 5. třída

Termín: 3. – 17. 7. 2021

Cena poukazu: 850,- Kč

Věková kategorie 1. – 9. třída
Cena poukazu: 4.600,- Kč
(v letošním roce dopravu na LT zajišťují svým dětem rodiče)

Přihlášky:
Od 15. 3. 2021 8:00 hod. - tentokrát online přihláška.
Před tímto datem nebude přihlašování funkční. Počet míst omezen.
Odkaz na přihlašovací formulář najdete od 10.3.2021 na stránkách školy, facebooku školy, facebooku tábora a instagramu tábora.
Další informace k příměstskému táboru na 731 106 065 nebo eldorado@zsmltu.cz, informace k LT1 na 721 375 716 nebo jiri.sembera@zsmltu.cz.

Výletní dny s Eldorádem
Pokud bude příznivá doba – na 1. a 2. 7. 2021 plánujeme dva na sobě nezávislé celodenní výlety.
V současné době ale nevíme, jaká opatření budou platit, proto bližší informace k výletům zveřejníme během měsíce května.

