
Příměstský tábor 

POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ 

 

Realizátor: Mikroregion Dolní Poolšaví 

Termín: 10. – 14. 7. 2017 

Čas: 8:00 – 16:00 

Věk dětí: od 6 let do 13 let 

Místo:  Areál Jízdy králů Kunovice – místo předání a vyzvednutí dětí 

  Podolí, Popovice, Veletiny, Hradčovice, Drslavice 

 

Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 13 let v době letních prázdnin. Reaguje na 

potřebu rodin s dětmi předškolního a školního věku, které nemají zajištěny aktivity pro 

své děti na letní prázdniny, protože jejich rodiče chodí do práce a také mateřské školky a 

základní školy mají zavřený či omezený provoz. 

 

Nábor uchazečů:  

 nábor uchazečů přes e-mail: dolnipoolsavi@email.cz, 

 rodiče na svém obecním úřadě vyplní přihlášku, zdravotní potvrzení, prohlášení 

o bezinfekčnosti 

 dále rodiče uhradí částku 1 500,- Kč za příměstský tábor do 20. června 2017, 

 pokud bude příměstský tábor zrušen, bude rodičům částka vrácena, 

 na tel. 720 052 325 dostanou rodiče základní informace o táboře a jeho 

programu. 

 

Personální zajištění tábora:  

 koordinátor a organizátor tábora: Ing. Lenka Otépková a Bc. Jana Rýpalová 

 vedoucí tábora: Mgr. Jiřina Bartošíková 

 komunikace s rodiči a sběr přihlášek: Ing. Lenka Otépková 

 

Realizační fáze příměstského tábora:   

Tábor proběhne každý den v jiné obci mikroregionu, kde se vedoucí s dětmi budou 

dopravovat veřejnou dopravou. Tábor se uskuteční od pondělí do pátku od 8 do 16 

hodin. Pro děti bude zajištěn oběd a 2x denně svačina a pitný režim po celý den. V ceně 

tábora je každodenní doprava do obce mikroregionu. 



 

Program pro děti:  

Pondělí – město Kunovice: 

Seznámení dětí navzájem, prohlídka města, společné hry, návštěva knihovny 

Úterý – obec Podolí: 

Návštěva podolských mokřadů, přírodní památky Olšava, zábavný program v knihovně – 

tvoření, malování na obličej 

Středa – obec Popovice: 

Společné hry na Amfíku Bukovina, návštěva Potomákova muzea 

Čtvrtek – obec Veletiny: 

Sportovní hry, prohlídka památkových búd, tvoření v knihovně 

Pátek – obce Hradčovice a Drslavice: 

Naučná stezka z Hradčovic do Drslvic, opékání špekáčků, rozloučení a předání medailí a 

pamětních listů. 

 

 


