LETNÍ TÁBORY V POŠUMAVÍ
PRO DĚTI /od 6 do 18 ti let/ integrační ozdravné pobyty se sporty a rehabilitací
Společenství harmonie těla a ducha z. s.
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Bubenečská 27, 160 00 Praha 6, e-mail: shtd@volny.cz http://www.shtd.cz
tel,fax: 224 317 872, dr.Bílek: 604 309 370, ved.Hana: 725 867 678
pořádá již 25. rokem v rámci programů MŠMT ČR letní tábory /LT/
pro zdravé i zdravotně a sociálně znevýhodněné děti

Opět pokračujeme v našich celotáborových hrách, vždy s dobrým a výchovným koncem,
seriálem „Mat a Pat“. Tentokrát Mat a Pat s dětmi prožijí pohádkový „Nekonečný příběh“.
Pro informaci- závěry celotáborových her jsou na našem webu, sekce O nás-Videa, Fotodokumentace.

Další info o hře bude v podrobných informacích.

Využijeme rehabilitační možnosti objektu, dále zpěv, básně , tanec, hudba, výtvarka,
divadlo, šikovné ruce a vše o přírodě, vědě a umění.
CÍLEM komplexního programu je podpora tělesného a duševního zdraví,
všestrannosti dětí, jejich schopností, znalostí, dovedností a talentu.
K rehabilitaci využijeme masáže, masáže lávovými kameny, posilovnu, infra saunu, cvičení
na správné držení těla, páteř a klouby, reflexní terapii; venkovní sprchu. Ke sportování
hřiště, minigolf, dětské hřiště, louku, rybník, les, krásné okolí k turistickým výletům
a návštěvě kulturních památek. U ohně si zazpíváme s kytarou... nová hymna je připravena!
termín:
místo:

1.turnus: 1.7. -15.7.2017

2.turnus: 15.7. – 29.7.2017

RZ Relax Hnačov /mezi Horažďovicemi a Klatovy/

ubytování: bungalovy, 3-4 lůžkové pokoje s WC, umyvadlem a teplou vodou,
většinou sprch.kouty na pokojích, event. společné sprchy
strava: 5 x denně a celodenní pitný režim
doprava společná: objednaným autobusem Praha Hnačov a zpět /zaškrtněte v přihlášce/
doprava individuální: po vlastní ose, vhodné pro osobní předání léků a informací o dítěti
příspěvek vč.dopravy: 4 900,- Kč (pro členy SHTD 4 700,- Kč -kdo platil čl. přísp. 200,-Kč/2017)
Platbu složenkou typu C na naši adresu SHTD, Bubenečská 27, 160 00 Praha 6 nejpozději do
31.5. 17 /vyjma ústní dohody/. Platbu na účet oznamte! Č.ú.: 19-6 5 8 2 6 9 0 2 4 7 /0100

Přihlášky zašlete co nejdříve, v dostatečném předstihu obdržíte podrobné informace.
Zkušený pedagogický a zdravotní dozor zajištěn.
!!! Ozvěte se, přijeďte, těšíme se na Vás !!! PaedDr.Vladimír Bílek, předseda SHTD
lze kopírovat :

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

Přihláška na akci:....LT RZ Relax Hnačov.................................termín:..........................................
Jméno,příjmení dítěte:......................................…..................rodné číslo:..............................Věk: ....
Jméno,příjmení rodiče/zák.zást:....................................…..................................................................
Adresa,PSČ:........................................................................…......................................... ...................
Tel.domů:...............................................…....................do zaměstnání:.............................................
E-mail:…………….……….................................................………………....……....…………..…
Zdravotní stav, potíže:.................................................................... ....................................................
Zaškrtněte dopravu: 1.společná 2.individuální
podpis rodiče/zák.zást:......................................

