Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
SRPEN

Alchymista císaře Rudolfa
Tým Židovského muzea v Praze připravil pro děti tábor s tématem rudolfínské Prahy. Rádi bychom dětem přiblížili toto
historické období skrz napínavý příběh, ve kterém děti budou společně řešit hádanky, hledat indicie, vařit lektvary, objevovat
tajuplná místa Prahy a při tom poznají nové kamarády a užijí si spoustu zábavy.

Program
Pondělí: Dobrodružství začíná, výlet: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov
Úterý: Den temnoty a světla, výlet: Stromovka
Středa: Den bylinek a medu, výlet: Levý Hradec
Čtvrtek: Den zlata a stříbra, výlet: Pražský hrad
Pátek: Den vody, výlet: vodní hřiště na Hládkově

Pro koho
Tábor je vhodný pro děti od 8 do 13 let.
Maximální počet účastníků je 15 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 8 účastníků.

Kdy a kde
Tábor se koná v termínu 17. 8. – 21. 8. 2020.
Převzetí dětí probíhá na adrese Maiselova 15, Praha 1 od pondělí do pátku v čase 8:30–9:00.
Vyzvedávání na témže místě je možné v čase 16:00–17:00.
Program probíhá jak na uvedené adrese v prostorách Oddělení vzdělávání a kulturu (dva přednáškové sály a klimatizovaná
dílna), tak v expozicích Židovského muzea v Praze. Podnikneme také výlety za hranice Starého města (Stromovka, Letná,
Pražský hrad, Levý Hradec).

Co s sebou na tábor
•
•
•
•
•
•

Pohodlné oblečení podle počasí
Vhodnou obuv
Přikrývku hlavy
Krém na ochranu proti slunci, repelent
Malý batůžek s lahví na pití
Lítačka nebo lístky na MHD

Cena
Cena pětidenního programu činí 3 000,- Kč.

V ceně je zahrnuto
•
•
•
•
•
•

zkušení lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP,
pitný režim,
oběd,
odpolední svačina (dopolední svačina vlastní),
veškeré vstupné,
upomínkové předměty, odměny, pracovní materiál.

Storno poplatky
Storno poplatek při odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí 50% z celkové ceny.
Storno poplatek při odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí 100% z celkové ceny.

Ke stažení
• Přihláška

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit na tel: 605 885 494 a email: education@jewishmuseum.cz.
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