
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
od 12.8.  do 16.8.2019

Vážení rodiče, milé děti, 

velice nás těší, že jste se rozhodli strávit část prázdnin společně s námi v Juklíku. Věříme, že si celý týden 
pořádně užijeme. Připravujeme pro vás kromě výuky plavání spoustu další zábavy. 

Téma pro letošní rok je „Poletíme…“. Kam, jak a s kým budeme létat?  To se nechte překvapit!

Co nás čeká? 

- 2x denně plavání 
- hry na zahradě 
- výtvarné hrátky 
- výlet (pokud počasí dovolí)

Nezapomeňte! 

- plavky, 2x ručník, mýdlo, plavecké brýle 
- náhradní oblečení, přezůvky, láhev na pití, kšiltovku, batůžek, pláštěnku 

Všechny věci, prosím, podepište a při příchodu do Juklíku uložte do skříňky, kterou budou mít děti celý 
týden k dispozici. 

Stravování 

- svačina dopoledne i odpoledne 
- oběd 
- pitný režim po celý den 

Nabízíme vám prodloužený den pro děti formou kina. 

V úterý si děti můžete vyzvednout až v 18:45 hod. Bude pro ně v Juklíku připraveno kino s dětským filmem 
či pohádkou. Cena 100 Kč.

Prosíme ráno nahlásit instruktorkám, kdo se kina zúčastní. 

Ze čtvrtka na pátek se v Juklíku spí
Domluva o přespání může proběhnout až ve čtvrtek ráno. Už budete vědět, zda se vaše dítě těší. Pokud bude 
nejisté,  můžete si vyzvednout své dítě ve čtvrtek po večerním programu a ráno se zase do programu zapojí. 
Na spaní v Juklíku přibalte karimatku, spacák, pyžamo, kartáček na zuby a pastu. Nezapoměňte oblíbeného 
plyšáka. 

Nezbytné formality
 nezapomenout na písemné prohlášení rodičů

(obdrželi jste při placení nebo je ke stažení na webu Jukliku)
 kopii zdravotní kartičky 
 příchod do Juklíku v době od 8.00 do 8.30 hod
 odchod z Juklíku 16.30 - 17.00 hod
 jakékoliv organizační záležitosti řeší Ivana Barešová ivana@juklik.cz, telefon: 604 275 297

Baby Club Juklík
U Jezera 2031
Praha 5
tel. číslo, které mají instruktorky u sebe  v průběhu příměstského tábora:  777 881 689

Těšíme se na Vás! 

Hanka L., Eva, Hanka J.

mailto:ivana@juklik.cz

