Místní akční skupina Brána Brněnska pomáhá rodinám v době prázdnin.
Místní akční skupina Brána Brněnska zprostředkovala 100 % podporu z Operačního programu
zaměstnanost na realizaci příměstských táborů na svém území. Prostřednictvím MAS byly podpořeny
organizace, které příměstské tábory realizují.
V období 2014 do 2021 je zajištěna realizace 150 turnusů (5 denních) příměstských táborů.
Podpořeno bude minimálně 483 rodin s dětmi. Rodičům, kteří musí docházet v době prázdnin do
zaměstnání, je zároveň umožněno využít nabídky příměstských táborů za výhodných podmínek.
V současné chvíli jsou tábory téměř obsazené, proto neváhejte, a zvažte přihlášení svého dítěte co
nejdříve.
O těchto letních prázdninách jsou z Operačního programu zaměstnanost prostřednictvím Místní akční
skupiny Brána Brněnska podpořeny tyto příměstské tábory:

Jarní příměstský
Téma - „Vyrábění a tvoření“
17. 2. – 23. 2. 2020
- výroba drobných předmětů z různých materiálů - látky, moduritu, hlíny, vlny apod.
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- ježdění na koních 2x týdně

KONTAKT: Prokopová Jana, 603 18 33 55

Letní příměstské
Les a lesní pedagogika
13. 7. – 17. 7. 2020

Prázdniny na ranči – 2 volná místa
27. 7. – 31. 7. 2020

- pozorování divokých zvířat a ptáků v okolí ranče, tematické hry
- vyrábění drobných výrobků z přinesených lesních materiálů
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních

- celotáborová poznávací hra na rančery
- vyrábění výrobků z materiálů na ranči – ovčí vlna, sláma,
obilí
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních

KONTAKT: Prokopová Jana, 603 18 33 55

KONTAKT: Prokopová Jana, 603 18 33 55

Hrajeme si u koníků – 2 volná místa
3. 8. – 7. 8. 2020

Pohybový – 6 volných míst
10. 8. – 14. 8. 2020

- celotáborová hra o koních
- výroba vlastního obrazu ve formě 3D
- péče o ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních

- celotáborová pohybová hra
- různé druhy pohybových aktivit – lano, švihadla, míče,
chůdy, kuličky apod.
- vyrábění drobných předmětů
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních

KONTAKT: Prokopová Jana, 603 18 33 55

KONTAKT: Prokopová Jana, 603 18 33 55

Atlantida, tajemná říše pod hladinou
27. – 31.7.2020
Pojď s námi objevit skrytá zákoutí podmořského světa a nalézt bájné
město - Atlantida!

Tajemný život skřítků - 1 volné
místo
3. – 7. 8. 2020
Že skřítci existují, o tom není zcela jistě pochyb.
Odkud ale pocházejí, kde žijí a jak je můžeme
najít? Odhalte s námi tajemství a záhady ze života
skřítků a dalších bytostí.

Rosický desetiboj - 1 volné místo
10. – 14.8.2020
Připravit, pozor, teď! Týden plný sportovních soutěží, her a pohybu!
Neseď doma a přidej se k nám!

KONTAKT:
Ing. Andrea Přikrylová
prikrylova@svcrosice.cz
739 038 952

Tábory s Horizontem, SVČ Ivančice
TÁBORY PRO NEJMENŠÍ

TÁBORY PRO ŠKOLÁKY

Termíny: 13.7.-17.7.2020, 20.7.-24.7.2020,
27.7.-31.7.2020, 3.8.-7.8.2020,
10.8.-14.8.2020,17.8.-21.8.2020,
24.8.-28.8.2020

Termín: 13.7.-17.7., 20.7.-24.7.2020,
27.7.-31.7.2020, 3.8.-7.8.2020,
10.8.-14.8.2020, 10.8.-14.8.2020

- celotáborová hra, hry a soutěže, tábornické dovednosti,
tvořivá dílna, sport, pohyb

- hry a soutěže v přírodě i v místnosti, sport, výlety,
koupání, tábornické dovednosti, tvořivá dílna

Věk: 6-12

Věk: 3-6 let

TVOŘIVÉ TÁBORY

TANEČNÍ TÁBORY

Termín: 13.7.-17.7.2020, 20.7.-24.7.2020,
17.8.-21.8.2020, 3.8.-7.8.2020

Termín: 10.8.-14.8.2020, 7.8.-21.8.2020

-výtvarné techniky, práce s přírodními materiály, textilní
techniky, drátkování, drhání, výtvarné vycházky

- aerobik, zumba, breakdance, new style, funky, břišní
tance, apod. moderní hudba, tematicky zaměřené hry,
soutěže, úkoly i velká závěrečná taneční soutěž

Věk: 6-12 let

Věk: 6-12 let

TANEČNÍ TÁBORY TAD CREW

TÁBOR SPORTOVNÍ

Termín: 3.8.-7.8.2020, 24.8.-28.8.2020

Termín: 13.7.-17.7.2020, 3.8.-7.8.2020

-taneční styly: street dance, hip hop, break dance, house
dance, lockin a další.

-Účastníci se budou sportovně a pohybově rozvíjet, naučí
se hrát nové hry i zdravě soutěžit, budou rozvíjet kreativitu
a sociální dovednosti jako samostatnost,
kolektivní spolupráci, odpovědnosti, naslouchání jeden
druhému.

Věk: 6-9 let, 10-18let

Věk: 8-15let

TÁBORY NA KRATOCHVILCE

FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

Termín: 27.7.-31.7.2020,3.8.-7.8.2020

Termín: 27.7.-31.7.2020

-hry a soutěže v přírodě i v místnosti, sport, výlety,
koupání, tábornické dovednosti, tvořivá dílna

-florbal, turnaje, hry a soutěže

Věk: 3-12 let

Věk: 6-15 let

Kontakt: Jana Heřmanová 603545442

Kontaktní osoba z Místní akční skupiny: Miloslav Kavka, 604 171 798

