Základní umělecká škola Řevnice
Mníšecká 29 / 252 30 Řevnice
tel. 257 720 922 / e-mail zus.rev@seznam.cz / www.zus-revnice.cz

Vážení rodiče,
ZUŠ Řevnice plánuje pro své žáky osmý letní tábor – tzv. soustředění. Zaměřený hlavně na film, výtvarné
umění, tanec a divadlo. Děti budou mít celodenní program zaměřený na vybrané disciplíny – vymýšlení
scénářů, natáčení filmů, kreslení, malování, přípravu divadelních vystoupení, psaní vlastních příběhů
inspirovaných tématem tábora. Procházení LUHŮ, HÁJŮ A KRAJINY, hledání bytostí žijících na těchto místech
bude základem pro celotáborovou hru, včetně toho, že nacvičíme taneční choreografie vypozorované od
těchto mytických tvorů a ras atd. /// závěrem chceme připravit krátké divadelní a taneční představení,
promítnout natočené filmy, které vzniknou na táboře a výstavu. Samozřejmě nebudou chybět ani hry,
koupání, výlety a táborák. Tábor je pro děti od prvních do posledních ročníků 1.stupně ZUŠky (tj. 8-15 let),
a také pro jejich přátelé a kamarády.
Termín: 17. 8. – 24. 8. 2019.
Téma tábora: KRAJINA POETICKÁ / Z LUHŮ A HÁJŮ // KDO TYTO MÍSTA OBÝVÁ - BYTOSTI PRASTARÉ, LEGENDY,
PŘÍBĚHY, BÁCHORKY, pohádky…

Místo pobytu: Pecka u Nové Paky
Odjezd: 17. 8. v 8 hodin // sraz na parkovišti u ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29 / vedle potravin COOP.
Začínáme obědem.
Ubytování: v areálu koupaliště a kempu Pecka, krásné nové chaty po 8-12 dětech s vlastním sociál. zařízením
a ledničkou.
Doprava: autobusem
Stravování: plná penze, pitný režim.
Doprovod: Ivana Junková, Renata Rychlá, Kateřina Krutská a praktikanti.
Návrat: 24. 8. – 17 - 18 hod. na místě odjezdu.
Cena: 5 400,- Kč /// cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pojištění, výtvarný materiál a další.
v případě, že dojde k maximálnímu naplnění kapacity, je možné, že dojde ještě k úpravě ceny směrem dolů.

Letos se jede busem!!
Závazné přihlášky zasílejte do konce dubna na email zus.rev@seznam.cz, k platbě budete vyzváni.
Platbu v celkové výši, pak poukážete na účet školy 253010768/0300 (do platby uveďte jméno a
příjmení dítěte shodné s přihláškou).
Vybavení na tábor
Na cestu: pohodlné oblečení a obuv, komu se dělá špatně kinedryl (v případě, že pojedeme autobusem)
Do deště: pláštěnka, gumáky, nebo jiná obuv odolná proti dešti
Na spaní: pyžamo
Toaletní potřeby: ručník, mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřeben, krém na opalování, odpuzovač hmyzu (ne ve
spreji!!!), kapesníky
Tábornické potřeby: baterka, zápisník, psací potřeby, šitíčko, menší batůžek, láhev na vodu, šátek
Potřeby na koupání: plavky
Oblečení: tepláková souprava, tepláky, šortky, spodní prádlo - nejlépe bavlněné (na každý den + náhradní), svetr, triko s
dlouhým rukávem, 2x triko s krátkým rukávem, tenisky, pevné boty (již rozchozené), sandále, ponožky (na každý den +
náhradní), bunda (šusťáková), čepice-kšiltovka, popř. šátek
Jídlo: pouze svačinu na cestu
Další: kapesné (dle uvážení rodičů), potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení lékaře a doklad o zdravotním pojištění
(odevzdat vedoucím).
Důležité: jakýkoliv případný oděv, který bude připomínat bytost z lesů, hájů, luk, vod atd. // vodník, víla, polednice,
hejkal, bludička, skřítek, a tak dále.......

Za tábor tým MgA. Ivana Junková
ZUŠ Řevnice

