MAS Pobeskydí nabízí rodičům z Pobeskydí, kteří pracují, podnikají nebo hledají práci, hlídání dětí
na Hukvaldech v termínech:
12. až 16. 7. 2021
26. až 30. 7. 2021
2. až 6. 8. 2021
V letošní roce (z důvodu rekonstrukce školy) na děti čeká bohatý program připravený
v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu Hubert. Děti zažijí dobrodružství skutečných detektivů, badatelů a landartových umělců. Vedoucí program přizpůsobí struktuře
přihlášených dětí.
Příměstské tábory jsou určeny pro děti do 15 let (tj. mladšího školního věku) a pro rodiče z Hukvald, Fryčovic,
Kozlovic a dalších obcí Pobeskydí. Kapacita jednoho turnusu je 31 dětí. Děti budou rozděleny do dvou skupin.
Příměstské tábory jsou dotovány. Rodiče platí pouze obědy a pitný režim, v ceně cca 120 Kč/den (svačinky si
děti nosí vlastní). Obědy budou zajištěny z místní restaurace. Po přihlášení budeme od obou rodičů požadovat
potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání a další relevantní dokumenty. Tábory jsou určeny
primárně pro děti a jejich rodiče z Pobeskydí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny na přihlášce.
Upozorňujeme, že může dojít ke změně či zrušení s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Z důvodu vládních opatření může být požadováno testování dětí a používání roušek či respirátorů.
Přihlášení u místního koordinátora:
Mgr. Nela Vachtarčíková - tel. + 420 739 395 720, e-mail nvachtarcikova@doo.cz
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PŘÍMĚSTSKÉ

TÁBORY

Blíží se prázdniny a Hubert hledá touto cestou dobrovolníky,
kteří s ním chtějí prožít prázdninové dobrodružství
v hukvaldské oboře. Hlásit se mohou především:
DETEKTIVOVÉ

Po celé léto se oborou line palčivý zápach. Kdo za to může?
A co ta obrovská díra ve starém buku. Kdo za ni může?
A komu patří ty podivné stopy kolem Lišky Bystroušky.
Kdo za ně může?
Hubert si láme hlavu s několika záhadami, kterým by rád
přišel na kloub. Samotnému se mu to ale nedaří. Věří,
že se na jeho výzvu přihlásí detektivové, kteří mu pomohou.

BADATELÉ

Hubert potřebuje sestavit badatelský tým, který se chopí
průzkumu obory a jejího okolí. Je potřeba důkladně
prozkoumat rybník, zámecký park, okolí hradu a také
Palkovické hůrky. Je nutné pátrat po všem živém i neživém.
Vše se musí řádně zdokumentovat. Badatelé budou mít
k dispozici vybavenou laboratoř i špičkové pozorovací
a měřící přístroje.

LANDARTOVÍ UMĚLCI

Hubert je velkým milovníkem landartového umění. Jedná
se o tvoření v přírodě, s přírodou. Všichni zájemci o tento
druh umění, neváhejte a přihlaste se. Tvořit se bude v lese,
na louce, v parku. Pracovat se bude s klacíky, listy, květy,
hlínou, zkrátka se vším, co nám poskytne příroda. Umělci
tak budou moct zkrášlit blízké i vzdálenější okolí Hukvald.

