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Děti duhového hada 

Příměstský keramický tábor inspirovala 

AUSTRÁLIE její legendy, báje, kresby a krajina 
Budeme se věnovat keramice a dalšímu tvoření z různých materiálů, dobrodružstvím, hrám, 

vyprávěním, šifrování, soutěžím,  a tajemstvím  legend Austrálie. 
 
V keramické dílně budeme modelovat první tři dny a čtvrtý den práce dokončíme povrchovou 
úpravou. Vyzkoušíme i jiné materiály a řemesla. Všechny věci, které děti vytvoří, si vezmou domů. 
Keramiku musíme vypálit a tak si jí budou děti moci odnést v září. 
Součástí tábora budou hry a soutěže a samozřejmě páteční hledání pokladu. 
 

Termín tábora: pondělí 24. - pátek 28. července 2017 
 
- denně od 8:00 do 16.00 hodin 
- dopoledne modelování, vyrábění, výtvarka, odpoledne hry 

- ve čtvrtek přespání (vlastní spacák a karimatka) večeři si vaříme sami. Přespání není povinné.  
- pátek věnujeme cestě za pokladem 
- ukončení tábora v pátek v 16 hodin 
- pitný režim je zajištěn po celý den v průběhu celého tábora. 
 

Cena tábora : 1300,- Kč 
V ceně jsou náklady na materiál, obědy, odpolední svačiny, vstupné a odměny. 
 

Závaznou přihlášku potřebujeme vrátit vyplněnou nejpozději do konce května. 

Vyplněné Prohlášení rodičů a kartičku zdravotní pojišťovny přinesou děti první den tábora 
s sebou  
 

Způsob úhrady: 

     převodem č. účtu -  211390619/0600 

                            variabilní symbol – 24072017 

                            zpráva pro příjemce – jméno dítěte 

       v hotovosti v DDM 

 
Na tento tábor může přispět FKSP Vašeho zaměstnavatele, upozorněte jej však předem.  Můžete 
zažádat o příspěvek i svojí zdravotní pojišťovnu. Doporučuji sledovat aktuální nabídku, podmínky se 
často mění. 
 
 

Seznam věcí: 

Kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie), pracovní oblečení a obuv - do keramické dílny i ven 
(příprava hlíny, modelování), přezůvky, ručník, plavky, hudební nástroj, na čtvrtek -věci na přespání, 
spacák, karimatku, plyšáčka, hygienické potřeby, baterka.  Všechny věci si děti mohou nechávat 
během týdne ve své tašce v šatně DDM. Věci na přespání doneste až ve čtvrtek. 
 

 
 
Hanka Plíhalová Šafaříková                                                                                                                     
vedoucí tábora 
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