PŘIHLÁŠKA
na únorové EKO prázdniny ve Vile Čerych Česká Skalice v termínu 21. – 24.2. 2011
JMÉNO a PŘÍJMENÍ:

Rodné číslo:
E-mail:(kontaktní, který je
v rodině nejvíce používán!!)

ADRESA:

PSČ:

Škola + třída:
Tábor příměstský cena 600,-Kč
Tábor pobytový cena 870,-Kč
(*nehodící se škrtněte)

JMÉNO A ZAMĚSTNÁNÍ RODIČŮ
Matka:
Zaměstnavatel:

Otec:
Zaměstnavatel:
Tel.:

Tel:

Adresy a telefonní čísla, na která můžeme podat zprávu v době konání tábora:
(pokud jsou odlišná od výše uvedených údajů)

Alergie:

ano

ne

Na co:

Léky + dávkování:
Zdravotní a jiná omezení:
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny:
Nedoporučujeme vybavování dětí cennými věcmi (šperky ze vzácných
kovů,hodinky,mobilní telefony,discmany,walkmany a jiné cennosti). V případě, že jimi
budou děti vybaveny, organizátor nenese žádnou zodpovědnost, při jejich případné
ztrátě.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a/ s pokyny pro rodiče a nezatajil žádnou
informaci o zdravotním stavu svého dítěte.
Souhlasím s výše uvedenými skutečnostmi.

Podpis rodičů……………………………

Vyplněnou přihlášku spolu se zálohou ve výši 150,- Kč odevzdejte v Regionálním
informačním centru (podél hlavní silnice vedle lékárny)
v České Skalici nejpozději do 5.2. 2011
Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kapka 21 v Královéhradeckém kraji
a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí

Harmonogram EKO prázdnin ve Vile Čerych Česká Skalice
pondělí – 21.2. 2011
8:00 – 9:00 - příchod účastníků tábora do Vily Čerych
9:00 - začátek dopoledních aktivit I- seznámení s účastníky a s místním prostředím
10:30- svačina
10:45-12:30 - dopolední program II
12:30-13:30 - oběd a odpočinek
13:30-14:30 - odpolední program I
14:30-14:45 - svačina
14:45-16:00 - odpolední program II, ukončení společných ekovýchovných aktivit
16:00-18:00 - doprovodný program pro ubytované účastníky
18:00-19:00 - večeře
19:00-20:30 - doprovodný program pro ubytované účastníky
20:30 – příprava na spaní
21:00 - večerka

úterý – středa 22.2. - 23.2.2011
7:15 – budíček
7:30 - snídaně
8:00 – dopolední program I
10:30 - svačina
10:45-12:30 - dopolední program II.
12:30-13:30 - oběd a odpočinek
13:30-14:30 - odpolední program I
14:30-14:45 svačina
14:45-16:00 - odpolední program II, ukončení společných ekovýchovných aktivit
16:00-18:00 - doprovodný program pro ubytované účastníky
18:00-19:00 - večeře
19:00-20:30 - doprovodný program pro ubytované účastníky
20:30 – příprava na spaní
21:00 - večerka

čtvrtek 24.2.2011
7:15 - budíček
7:30 - snídaně
8:00 - příchod účastníků příměstského tábora, dopolední program I
10:30 - svačina
10:45-12:30 - dopolední program II
12:30-13:30 - oběd a odpočinek
13:30-14:30 - odpolední program I
14:30-14:45 - svačina
14:45-16:00 - odpolední program II, ukončení a zhodnocení společných aktivit, rozloučení
s účastníky, odjezd domů

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kapka 21 v Královéhradeckém kraji
a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí

PROGRAMY TÁBORA ZAHRNUJÍ TYTO AKTIVITY:
Hry na seznámení účastníků mezi sebou a s lektory
Aktivity na stmelení skupiny a navození důvěry mezi účastníky a lektory
Seznámení s prostředím (prohlídka Vily Čerych a její výjimečné zahrady)
Naučná stezka Cesta stromů v zahradě Vily Čerych
Blok na téma „Čtvero ročních období v přírodě“
Blok na téma „Třídíme odpad a jak se ekologicky chováme u nás doma“
Blok na téma ,,Voda – vzácný poklad“ , doplněný jednoduchými pokusy
Blok na téma ,,Zeleň“
Výtvarné tvůrčí dílny
Vlastivědné procházky po České Skalici a blízkém okolí, spojené s terénním pozorováním
Výukový program o ptácích a významu krmítek, doplněný ukázkou modelů ptáků a
pozorováním v přírodě
Filmy s ekologickou tématikou
Hry a kvízy s ekologickou tématikou uvnitř objektu i venku - dle počasí
Čtení příběhů a dramatická výchova
Tematická exkurze v České Skalici

Koordinátor projektu: Helena Hamanová
Kontakt: 491 426 600, 774 578 100
e-mail: helena.hamanova@centrumrozvoje.eu

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kapka 21 v Královéhradeckém kraji
a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí

