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DENNÉ LETNÉ TÁBORY
PRE DETI

vne a plnohodnotné trávenie voľného času našich detí, spojenie
je našou prioritou. Oddych od techniky, prepojenie s prírodou a
kých vzťahov.

04.7. 2019

„Spoznávame svet okolo seba“

ena sa kráti na 56 EUR, 5.7. - štátny sviatok)

12.7. 2019
19.7. 2019
26.7. 2019
02.8. 2019

„Milujeme futbal“
„Po stopách histórie“
„Učíme sa pomáhať“
„Pomáhame chrániť prírodu“

sú zamerané na efektívne a plnohodnotné trávenie voľného času našich detí, spojenie zážitkov a zábavy,
čo je našou prioritou.Oddych od techniky, prepojenie s prírodou a rozvíjanie medziľudských vzťahov.

)
09. 8. 2019
16. 8. 2019
23. 8. 2019
30. 8. 2019

Júl:„Športový
( 7:30týždeň“
- 16:00 )
„Veľkí a malí pomocníci“

„Nemčina hrou“
1. termín:
– 04. 7. 2019		
„Spoznávame svet okolo seba“
„Cestujeme01.
okolo 7.
sveta“
ena sa kráti na 56 EUR, 29. 8. - štátny sviatok)
(4 pracovné dni, cena sa kráti na 56 €, 05. 7. - štátny sviatok)
ktoré chceme sprostredkovať i vašim deťom:
2.chceme
termín:
08. 7. – 12. 7. 2019		
„Milujeme futbal“
potrebujeme, len keď
zavolať rodičom.
3. termín: 15. 7. – 19. 7. 2019		
„Po stopách histórie“
ne a v tíme.
režim.
4. termín: 22. 7. – 26. 7. 2019		
„Učíme sa pomáhať“
tí
5. termín: 29. 7. – 02. 8. 2019		
„Pomáhame chrániť prírodu“

okov
3 rokov

August: ( 7:30 - 16:00 )

Cena: 70

EUR*

6. termín: 05. 8. – 09. 8. 2019		
„Športový týždeň“
7. termín: 12. 8. – 16. 8. 2019		
„Veľkí a malí pomocníci“
KONTAKT
iac informácií získate na tel. čísle 0911 474 440
8. termín: 19. 8. – 23. 8. 2019		
„Nemčina hrou“
alebo mailom: amweber@amweber.at
9. termín: 26. 8. – 30. 8. 2019		
„Cestujeme okolo sveta“
Prihlášky prijímame do 31. 5. 2019!
(4 pracovné dni, cena sa kráti na 56 €, 29. 8. - štátny sviatok)
možná zľava
(v cene je zahrnutá desiata, obed a olovrant)

---------------------------------------------------------------------------

Naše hodnoty, ktoré chceme sprostredkovať i vašim deťom:
Mobilné telefóny potrebujeme, len keď chceme zavolať rodičom. / Pomáhame si.
Komunikujeme. / Pracujeme spoločne v tíme. / Dodržujeme pitný režim.

Kapacita: 10 – 15 detí
Veková kategória:
Baby skupina: 4 – 7 rokov
Junio skupina: 8 – 13 rokov
Cena: 70 EUR*
(v cene je zahrnutá desiata, obed a olovrant)
KONTAKT
viac informácií získate na tel. čísle 0911 474 440
alebo mailom: amweber@amweber.at
Prihlášky prijímame do 31. 5. 2019!
* V prípade zvýšeného záujmu možná zľava

