Táborok és tanfolyamok

TÜNDÉRTÁBOROK

Óvodás és kisiskolás korú lányoknak,
akik szeretnek pörgős szoknyát felvenni, táncolni, tündérkedni.

2017. július 3-7-ig
2017. július 31-augusztus 04-ig

Programjainkból:
- Tündértánc
- Ismerkedés a gyógynövényekkel
- Tündérles a természetben
- Daloló
- Kézműves foglalkozások
... és sok-sok játék

A létszám korlátozott, így érdemes időben jelentkezni!
Díja:16.000Ft (az ebédet is tartalmazza)
Érdeklődni és jelentkezni:
Kollárné Tóth Bernadett 06/20-34-616-34
Tündérnek lenni jó!
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Gyerektáborok napi programja:

7.45-9.00 Érkezés, rajztechnikák, társasjáték

9.00-10.00 Tánc

10.00-10.30 Tízórai

10.30-12.00 Kézműveskedés

12.00-12.30 Ebéd

12.30-14.00 Kirándulás, játszóterezés, friss levegős programok

14.00-15.00 Tánc

15.00-16.00 Napi táborzárás, elmaradt feladatok befejezése, szabad játék
A táborvezető a változtatás jogát fenn tartja,
az időjárás és a gyerekcsoport igényeit figyelembe véve.
Tábori tudnivalók:
- A tábori programok vezetését diplomás pedagógus végzi.
- Lehetőség szerint nem cukrozott, minimum fél literes, jól záródó innivalót hozzon magával a gyerek. Ha elfogy az itala, csapvízzel
töltjük fel.
- Tízórait csak annyit pakolni, amennyit valóban elfogyaszt, mert a melegben hamar tönkre megy.
- Pénzre nincs szükség, ezért kérjük, ne legyen a gyereknél. Így elkerülhetjük a rivalizálást.
- Kérjük minden nap jelezni, hogy a gyermekért mikor jönnek és ezt vele is megbeszélni.
- A tánchoz kényelmes, lenge kisruha vagy szoknya és balettcipő vagy nyári balerinacipő, szandál szükséges.
- Ha a gyermeknek étel vagy egyéb allergiája van, vagy gyógyszert szed, vagy bármilyen fontos tudnivaló (magatartászavar,
beilleszkedési probléma…) van, kérjük a tábor első napján írásban közölni szíveskedjenek.
- Ha váratlan megbeszélni való akad a nap folyamán, akkor kérjük a táborvezetőt hívni és ne a gyereket, ezzel elkerülhetjük, hogy a
gyerek megijedjen, vagy aggódjon.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszol:
Kollárné Tóth Bernadett
(Táborvezető, táncoktató)
06/20-34-616-34
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TÜNDÉR TÁNC kislányoknak Sopronban és
Fertőszentmiklóson
SZEPTEMBERBEN ÚJ CSOPORT INDUL!

Óvodás- és „kisiskolás” korú lányoknak induló tánctanfolyam.
Tündér-, keleti-, és színpadi show táncelemekkel!
Látványos koreográfiák, változatos táncstílusok, fellépési lehetőségek,
vidám táncórák, játékos gyakorlatok és meglepetések az órákon.
A kísérő szülő (ha szeretné) nálunk végignézheti a táncórákat,
így ő is részese lehet gyermeke örömének !

Sopronban az Elzett udvarban (Bernidance táncterem)
... mert lehet a mozgás öröm !

A kezdés időpontjáról érdeklődni:
Kollárné Tóth Bernadett 06/20-34-616-34
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