HAUL - 23 let na trhu s dětskou rekreací všeho druhu

HAUL

ŠKOLY V PŘÍRODĚ nejen NA KLÍČ
Užijte si ŠVP ve stylu, který bude nejlépe vyhovovat Vašim přáním a představám!
Vážení rodiče a milé děti,
pro letošní rok se rozhodli Vaši učitelé, že spojí své síly s námi a uspořádají pro Vás akci plnou her, soutěží, zábavy
a samozřejmě i dopolední výuky, která ve většině případů nezbytně patří ke škole v přírodě.
Dovolte nám, abychom se alespoň krátce představili. Ag. HAUL se věnuje dětským akcím více než 20 let a za tu dobu
s ní strávilo na školních akcích, letních táborech a školách v přírodě krásné chvíle již více než 40 000 dětí. Z tohoto
důvodu věříme, že máme v této oblasti dostatek zkušeností, které jsme schopni zúročit a zpříjemnit tak právě Váš pobyt.
V případě Vašeho zájmu se školy v přírodě zúčastnit neváhejte a odevzdejte co nejdříve svému panu učiteli/paní učitelce
přihlášku. Budeme se na Vás těšit!
Místo konání: RS Máj v Plasích u Plzně
Termín: 15. - 22. 4. 2016
Cena: 2990,V ceně je zahrnuto:
• doprava tam i zpět
• ubytování včetně lůžkovin
• strava 6x denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina, pitný režim, v případě potřeby 2. večeře)
• vychovatelé, noční dozor, zdravotní dozor
• programová nabídka na odpolední a večerní čas propojena celopobytovou hrou
(letos ve znamení Tutanchamonovy kletby aneb Mumie se zlobí)
• zapůjčení sportovních potřeb, diplomy a odměny do soutěží
• rekreační poplatek
• 1-2x diskotéka spojena s popcornovou či křupkovou párty
• 1 - 2x snídaně ve formě švédských stolů
• koblížková nebo pizza party
• jarmareční odpoledne
• zábavné vystoupení hosta
• slavnostní závěrečný raut
• památeční glejt s fotografií, placka od mumie
• silvestrovský ohňostroj
• DVD s fotkami z pobytu pro každou třídu
Závazná přihláška na školu v přírodě:
Potvrzuji, že má ratolest

nar.

má zájem vyjet na školu v přírodě do RS Máj v Plasích s ag. HAUL v termínu
Podpis zákonného zástupce:

602 699 771, 602 445 563, haul@haul.cz

HAUL - záruka Vaší spokojenosti už více než 23 let

www.Haul.cz

