
Termíny turnusů Příměstských táborů „MOSTÍK - II.“ 

1. turnus  09. 07. 2018 - 13. 07. 2018    4. turnus  06. 08. 2018 - 10. 08. 2018 

2. turnus  16. 07. 2018 - 20. 07. 2018    5. turnus  13. 08. 2018 - 17. 08. 2018 

3. turnus  23. 07. 2018 - 27. 07. 2018    6. turnus  20. 08. 2018 - 24. 08. 2018 

Program turnusů 

 1. den 
Setkání s rybáři u rybníka v Litvínově, povídání o chovu ryb, ukázka chytání ryb, poznávání ryb, 
vědomostní soutěže.  

 2. den 
Návštěva Hipodromu v Mostě s komponovaným programem (prohlídka Hipodromu, přednáška, jízda 
na koni, ukázka péče o koně, opékání uzeniny…).  

 3. den 
Návštěva Lanového centra v Oseku, hry v lese, stavění z přírodních materiálů, pozorování drobných 
lesních zvířátek. 

 4. den 
Návštěva Zooparku v Chomutově s projížďkou v Safari expresu, povídání o zvířatech, krmení zvířat, 
zábava v lanovém centru a na dřevěných atrakcích. 

 5. den 
Rekreačně sportovní areál Benedikt v Mostě s bowlingem, využití hřišť s umělým povrchem 
na volejbal, hokejbal, dětská hřiště s prolézačkami, klouzačkami a houpačkami, soutěže a překvapení.  

LETNÍ PRÁZDNINY 2018 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Všech šest turnusů bude probíhat na téma 

POZNÁVÁME, SPORTUJEME, SOUTĚŽÍME…  
Cena každého turnusu 700,- Kč (na vstupné a jízdné) 

Stravu a pitný režim si rodič zajistí na celý den sám 

Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“ 
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Co s sebou? 

Oblečení dle počasí včetně pokrývky hlavy, vhodnou obuv a pláštěnku, batoh, pití, 

svačinu, oběd (takový, který je možné konzumovat na výletě), kapesné, kartičku 

pojištěnce. Další potřebné věci budou upřesněny den předem dle konkrétního výletu. 

V případě nepříznivého počasí si vyhrazujeme změnu programu. Veškeré aktivity 

pak budou probíhat v zázemí Dětského klubu „MOSTÍK“, případně využijeme 

venkovní prostory SVČ. 

Kdo může využít Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“? 

Rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou zaměstnané nebo OSVČ a rodiče, 

případně jiné pečující osoby, které jsou vedeny v evidenci ÚP ČR jako uchazeči 

o zaměstnání, aktivně se připravují na trh práce a pečují o dítě/děti, které navštěvují 

1. – 5. ročník některé ze základních škol v Mostě včetně přípravných tříd.   

Provoz Příměstského tábora „MOSTÍK - II.“ 

Každý turnus Příměstského tábora „MOSTÍK – II.“ bude provozován vždy od pondělí 

do pátku v čase od 05:30 hodin do 19:00 hodin (nástup dětí v každém pracovním 

dni nejpozději do 7:30 hodin a ukončení pobytu nejdříve v 16:00 hodin). Péče o 

vaše děti bude zajištěna odborným personálem.   

Příměstské tábory „MOSTÍK – II.“ nemají pobytový charakter 

a maximální kapacita jednoho turnusu je 25 dětí. 

Jakým způsobem lze dítě/děti zařadit 

do Příměstského tábora „MOSTÍK - II.“? 

Na základě přihlášky na Příměstské tábory 

„MOSTÍK - II.“, kterou si rodiče, případně jiné 

pečující osoby, mohou osobně vyzvednout v sídle 

společnosti Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 

2261/2, 434 01 Most, kde ji mohou ihned vyplnit 

a odevzdat. 

Dále jsou přihlášky dostupné na webových 

stránkách na adrese 

www.nadeje-m.cz » záložka Projekt MOSTÍK II. 

» Přihláška na Příměstské tábory 2018. 

Vyplněné přihlášky je nutné doručit osobně 

do sídla společnosti (Chomutovská 2261/2, 

434 01 Most) nebo do Dětského klubu „MOSTÍK“ 

na adrese Střediska volného času, Albrechtická 

414, 434 01 Most (přízemí), případně 

naskenovanou zaslat emailem na adresu 

nadeje-m.mostik@seznam.cz. 

Po odevzdání vyplněné přihlášky budete 

kontaktováni k uzavření potřebné dokumentace. 

Při přihlašování dávejte pozor na jednotlivé 

turnusy. 

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky: 

(+420) 608 060 636 

(+420) 773 998 636 

(+420) 774 501 636 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


