
Bonusové příměstské tábory
20. – 24. července 2020 
a 17. – 21. srpna 2020
„Dobrodružníci“

CENA: 
1 000 Kč/dítě za jeden turnus – trvalý pobyt v Kačice

1 500 Kč/dítě za jeden turnus  - trvalý pobyt mimo obec Kačice 
(avšak v rámci území MAS Svatováclavsko tzv. v obcích Lány, 

Tuchlovice, Kamenné Žehrovice nebo Stochov)
(v ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tábora, vstup na 
všechny sportoviště, zapůjčení veškerého vybavení a náčiní,  

ceny pro děti)
Vhodné pro děti od 6 do 12 let  

(tzn. narozené od 31. 8. 2007 – 31. 8. 2014) 
není podmínkou absolvování 1. třídy povinné školní docházky

Denní program:
7:30 - Příchod dětí

7:30 – 10:30 - Dopolední aktivity I
10:00 – 10:30 - Dopolední svačina

10:30 – 12:00 - Dopolední aktivity II
12:00 – 12:30 - Oběd

12:30 – 13:00 - Klidový režim
13:00 – 14:30 - Odpolední aktivity I
14:30 – 15:00 - Odpolední svačina

15:00 – 16:00 - Odpolední aktivity II, odchod dětí domů

 
Přihlášky

Přihlášky a platby přijímáme od pátku 22. května 2020 na OÚ Kačice.
Kapacita pro každý turnus je 20 dětí. 

V případě obou turnusů dostanou přednost děti s trvalým pobytem v Kačici  
(pokud nebude kapacita turnusů zaplněna místními dětmi do 29. května 2020, bude umožněno přihlášení dětí navštěvující  

ZŠ Kačice a následně dětí s trvalým pobytem mimo obec avšak v rámci území MAS Svatováclavsko). 
Více informací: email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313

Náplň tábora: 
Záměrem bonusových táborů je naučit dět využívat digitální technologie (především chytré telefony a tablety) aktivně k vlastnímu rozvoji, vyhledávání a zpra-
cování informací a řešení problémů. Zábavnou formou se během aktivit na vesnici či v přírodě naučí efektivně pracovat např. s digitálními mapovými podklady  

a informačními databázemi, plánovat či zaznamenávat trasy či body v terénu. Prostřednictvím řešení problémových úloh získají rutinní dovednosti a schopnosti  
v oblasti analýzy problému a návrhu jeho řešení s využitím technologií, případně vlastních schopností. Budou používány i neobvyklé formy zadávání úkolů  

(šifry, QR kódy, kombinace úkolů v tzv. únikových hrách, atp.).

POřáDá Obec KAčIce


