
MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin:

v Bruzovicích na farmě v termínu 8. - 13. 7. 2019

Příměstský tábor je určen pro děti školního věku (doporučení 10 -14 let). Probí-
hají na zemědělské usedlosti rodiny Kubátkových, kde budeme trávit většinu 
času. 

Příměstské tábory jsou realizovány bezplatně. Budeme pouze požadovat od 
obou rodičů potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání. Stravo-
vání, doprava a vstupné na výlety není součástí projektu. Obědy a svačinky je 
možno si zajistit na místě (po domluvě s paní Kubátkovou).

Přihlášení a další informace u Ing. Pavly Kubátkové
na tel.: +420 602 559 818.Evropská unieEvropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost



MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin:v Dobratické škole v termínu 8. - 12. 7. 2019
Příměstské tábory jsou určeny především pro děti školního věku do 12 let. 
Probíhají v areálu základní školy v Dobraticích, kde budeme trávit většinu času.

Příměstské tábory jsou realizovány bezplatně. Budeme pouze požadovat od 
obou rodičů potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání. Rodiče 
platí pouze obědy, pitný režim, výlety v ceně cca 100 Kč/den. Obědy a pitný 
režim bude zajištěn ve školní jídelně. 

Přihlášení a další informace u Mgr. Karly Peterkové na tel.: + 420 605 017 978.Evropská unieEvropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin:na Hukvaldech v termínech                             8. - 12. 7. 2019 (1. výtvarný, 2. golfový)                           15. - 19. 7. 2019 (hasičský)                           22. - 26. 7. 2019 (1. hasičský, 2. polytechnický)

Příměstské tábory jsou určeny pro děti do 15 let. Probíhají v základní škole na 
Hukvaldech a na místních sportovištích a v klubovnách.

Příměstské tábory jsou realizovány bezplatně. Budeme pouze požadovat od 
obou rodičů potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání. Rodiče 
platí pouze stravné, výlety apod. Obědy a pitný režim bude zajištěn ve školní 
jídelně (cca 60 Kč za den).

Přihlášení a další informace u Mgr. Aleny Lévovéna tel.: + 420 724 217 985.Evropská unieEvropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin:v Kozlovicích fotbalový kemp v termínu 8. - 12. 7. 2019
Příměstské tábory jsou určeny především pro děti školního věku do 15 let. 
Probíhají v areálu fotbalového hřiště v Kozlovicích, kde budeme trávit většinu 
času.

Příměstské tábory jsou realizovány bezplatně. Budeme pouze požadovat od 
obou rodičů potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání. Rodiče 
platí pouze stravné, výlety apod. Obědy a pitný režim bude zajištěn v místním 
stravovacím zařízení. 

Přihlášení a další informace u Petra Žáčkana tel.: + 420 734 287 648.Evropská unieEvropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
hlídání dětí v době letních prázdnin:

v Těrlicku u základní školy v termínech         8. - 12. 7. 2019 „Badatelský"
       15. - 19. 7. 2019 „Výtvarně-relaxační"
       22. - 26. 7. 2019 „Sportovně-turistický"

Příměstské tábory jsou určeny pro děti prvního stupně ZŠ. Probíhají v základní 
škole v Těrlicku, místních sportovištích a na výletech. Podmínkou přijetí dítěte 
na příměstský tábor je zaměstnání obou rodičů, případně, že jsou rodiče 
v evidenci uchazečů o zaměstnání (nutno doložit potvrzením ze zaměstnání 
případně potvrzením z ÚP). Rodiče svým dětem platí pouze stravu, dopravu, 
vstupy apod.  Strava a pitný režim bude zajištěn ve školní jídelně případně na 
místě výletu. Maximální počet na jednom příměstském táboře je 25 dětí.

Těšíme se na Vaše děti.

Přihlášení a další informace u Ing. Dagmar Sklářové
na tel.: + 420 734 214 857.Evropská unieEvropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost



MAS Pobeskydí nabízí rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, 
bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin:

ve Vělopolí Pony kemp v termínech15. - 19. 7. 201922. - 26. 7. 2019     5. - 9. 8. 2019
Příměstské tábory jsou určeny pro děti předškolního a školního věku do 15 let. 
Probíhají v areálu JK Vělopolí, kde budeme trávit většinu času. V případě nepříz-
nivého počasí si budeme hrát a tvořit v klubovně obecního úřadu.

Příměstské tábory jsou realizovány bezplatně. Budeme pouze požadovat od 
obou rodičů potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání. Rodiče 
platí pouze stravné, výlety apod. Obědy, svačinky a pitný režim bude zajištěn na 
místě (dovoz z restaurace).

Přihlášení a další informace u Ing. Lucie Latochové
na tel.: + 420 773 580 125.Evropská unieEvropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost


