Nevíte kam s dětmi o prázdninách?
Nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor při ZŠ Domažlice,
Komenského 17. Tábor bude probíhat ve dnech od pondělí 09. 07. 2018 do pátku 13. 07. 2018
vždy od 7.00 hod. do 15.30 hod. na téma Harry Potter v Domažlicích. Pro děti je připraven
bohatý program soutěží, her a výletů. V případě nepříznivého počasí využijeme sportovní
halu, judistickou tělocvičnu či hudebnu. V ceně tábora (1.250,- Kč) je zahrnuta strava, pitný
režim po celý den, ceny vstupenek včetně dopravy a materiál na výrobu různých výrobků.
Máte-li zájem o tuto prázdninovou aktivitu, přihlaste svoje dítě a tuto závaznou přihlášku
odevzdejte ve vrátnici školy nejpozději do 27. 04. 2018.
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………........ Třída: …………….
Jméno a příjmení zák. zást. …………………………………………………………………
Telefon: …………………………….
Inf. schůzka pro rodiče proběhne ve středu 23. 05. 2018 od 16.00 hod ve školní jídelně.
Kontakt: Petra Rybárová, tel. 722 950 141, e-mail rybar.petra@seznam.cz
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