Jak se přihlásit?

Salesiánský klub mládeže z. s. Zlín

Vyplněnou přihlášku nám prosím doručte nejpozději do 30. 4. 2022 jednou
z těchto možností:
• ofocenou přihlášku pošlete na e-mail tabory@skmzlin.cz,
• pošlete ji poštou na adresu SKM Zlín, Okružní 5430, 760 05 Zlín,
• přihlášku doneste osobně na recepci klubu (vstup C) v otvírací době:
ÚT a PÁ: 14:30–18:00, ST a ČT, 14:30–20:00.
Po odevzdání přihlášky budete kontaktováni na vámi uvedený e-mail.
Tábory se konají ve středověkých stanech na louce u obce Zlámanec.
Pro více informací navštivte webové stránky sdbzlin.cz/letni-tabory nebo
kontaktujte Aničku Zimmermannovou e-mailem tabory@skmzlin.cz nebo na
čísle 606 590 545.

Salesiánský klub mládeže Zlín
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín je spolkem zřízeným z inicitativy
Salesiánů Dona Boska.
Jeho posláním je doprovázet mladé lidi k dospělosti.

sdbzlin.cz/letni-tabory
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
Okružní 5430, 760 05
Tel.: 777 259 332 (Pavla Oklešťková)
E-mail: saleklub@skmzlin.cz
www.sdbzlin.cz
IČO: 65792068
ČSOB: 150814608/0300

LETNÍ TÁBORY
2022

Rytíři Dona Boska

Ministrantské tábory

10. 7.–20. 7., vede Lukáš Juras

vede Petr Vaculík

Přijed’ prožít dobrodružství! Čeká Tě deset dní plných akčních her, šermu,
přátelství a zábavy.

Tábor pro starší ministranty (4.–9. třída) proběhne v termínu 30. 7.–4. 8.,
cena je 1 800 Kč.

Pro kluky ve věku 10–14 let.

Tábor pro mladší ministranty (2.–3. třída) proběhne v termínu 4. 8.–7. 8,
cena je 1 200 Kč.

Cena je 3 300 Kč, při platbě do 30. 4. 2022 pro děti s trvalým bydlištěm ve
Zlíně 2 750 Kč (dotace z FMTV statutárního města Zlína 550 Kč).

Tábor pro holky

Rodiny s dětmi

20. 7.–30. 7., vede Eliška Zmeškalová
Zveme všechny odvážné holky prožít deset dní v krásné přírodě, postavit
se zlu, navázat přátelství.

Nabízíme možnost prožít dovolenou v přírodě, pod stany. Tábor je určen
primárně pro rodiny s dětmi do 10 let, ale rádi uvítáme i páry či jednotlivce,
kteří si chtějí odpočinout od každodenních starostí všedních dní ve městě.

Pro holky ve věku 10–14 let.

I. turnus proběhne 3. 7.–10. 7. pod vedením Ireny Malotové.

Cena je 3 300 Kč, při platbě do 30. 4. 2022 pro děti s trvalým bydlištěm ve
Zlíně 2 750 Kč (dotace z FMTV statutárního města Zlína 550 Kč).

II. turnus proběhne 7. 8.–14. 8., vede ho Pavel Hoke.

Středoškolák
16. 8.–23. 8., vede Marta Jonášková

Cena pro dospělé činí 2 400 Kč, pro školáky 1 200 Kč a předškolní děti
jedou zdarma.

Fotbalový a výtvarný příměšťák

Věříme, že to co s námi prožiješ, bude nejen výborný tábor s dobrou partou
plný pohody, zábavy a dobrodružství, ale také že se dozvíš něco nového
o sobě a o tom, jak a kam chceš kráčet svým životem.

Příměstský fotbalový tábor bude 25. 7.–29. 7. Je pro kluky i holky od 5. do
8. třídy, všech úrovní pokročilosti. Cena činí 1 800 Kč. Tábor vede Jiří Vácha
a uskuteční se na hřišti a v prostorách SKM Zlín, Okružní 5430.

Program je vytvářen pro hlavní věkovou skupinu 15–18 let.

Příměstský výtvarný tábor proběhne 25. 7.–29. 7. pod vedením
Zuzany Tiché. Zúčastnit se mohou děvčata 10–14 let. Cena činí 1 800 Kč.
Tábor se uskuteční ve výtvarné dílně SKM Zlín, Okružní 5430.

Cena je 2 400 Kč.

