
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2020 

Již nyní můžete přihlásit své děti na příměstské tábory, které letos budou letos 

rozděleny do dvou skupin: 

• DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY (max. kapacita 15 dětí) 

• DĚTI Z I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (max. kapacita 15 dětí) 

Tábory budou probíhat v těchto turnusech vždy od pondělí do pátku (7:00 – 

16:00): 

Kulíčkovská Olympiáda 20. 7. – 24. 7. 

Přírodovědné hry v Kulíčku 27. 7. – 31.7. 

Z Kulíčku kolem světa 3.8. – 7. 8. 

Hudebně-dramatický tábor Kulíček 10. 8. – 14. 8. 

 

Zatím je možné přihlásit své dítě na 2 turnusy. Pokud bude dostatečná kapacita, 

bude možné přihlášení na další turnus. Nelze přihlásit dítě na méně než 5 dní 

turnusu.  

Pro děti bude připraven pestrý program plný nevšedních zážitků, sportovních 

aktivit, vyrábění a her.  

O každou skupinu se budou starat 3 proškolené osoby. 

Tábory jsou určeny POUZE pro děti, jejichž OBA rodiče splňují jednu z 

následujících podmínek: 

• jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ) 

• vykonávají podnikatelskou činnost 

• v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají 

• jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace 

• mají trvalé bydliště či pracují ve Vejprnicích či okolních obcích (na území MAS 

Radbuza – sem nespadá Plzeň) 

Tuto skutečnost doloží OBA rodiče na formulářích, které obdržíte po přihlášení na 

e-mailové adrese.  

Místo konání: Rodinné centrum Kulíček, Staročeská náves 3, Vejprnice. 



Cena: za 1 dítě na týden 800 Kč (stravné – svačina, oběd, svačina, pitný režim, 

výlety, doprava), zbývající náklady jsou hrazeny z dotace.  

Zájemci – hlaste se, případně zasílejte dotazy na email: tabory.kulicek@seznam.cz 

– zpět Vám budou zaslány formuláře k vyplnění a pokyn k platbě účastnického 

poplatku. Uvádějte, o jaké turnusy máte zájem, jméno dítěte a zda navštěvuje MŠ 

(včetně předškoláků, kteří po prázdninách půjdou do první třídy) či I. stupeň ZŠ.  

Projekt „PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – RC KULÍČEK“ je financován ze strukturálních 

fondů EU.  

 

Primárním cílem projektu je zajištění péče o děti v době letních prázdnin jako 

prostředku pro odstraňování překážek ztěžujících rodičům snadnější skloubení 

pracovního a rodinného života. 

Sekundárním cílem projektu je zvýšení kvalitní nabídky mimoškolní péče v období 

letních školních prázdnin.   
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