JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25.2. - 1.3.2019
PONDĚLÍ 25.2.2019
HRY, BOJOVKY, TVOŘENÍ
200,ÚTERÝ 26.2.2019
GALERIE OCELOVÝCH FIGURÍN PRAHA
400,STŘEDA 27.2.2019
VODNÍ SVĚT KOLÍN
300,ČTVRTEK 28.2.2019
TOBOGA FANTASY PARK PRAHA
400,PÁTEK 1.3.2019
ZÁMEK CHVALY
300,-

VEDOUCÍ TÁBORA
OLINA PROCHÁZKOVÁ, DANA KONEČNÁ

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25.2 – 1.3.2019
Přihlašování je pouze elektronické, přes váš
vytvořený účet /sekce tábory/. Pokud
vytvořený účet nemáte, vytvoříte jej zde:
https: //mddmuvaly.iddm.cz
Sraz je každé ráno v 7.15 – 8.30 hod.
/nejpozději/.
Návrat do DDM v 16.30 hod. /není – li
určeno jinak/.
Je možnost nahlásit dítě pouze na některý
den.
Cena celého tábora je 1600 Kč.
V ceně je zahrnuta doprava a vstupy, 3x
oběd. Pitný režim po celý den.

Svačiny si děti nosí samy.
JAKÝKOLIV PRŮKAZ NA DOPRAVU VZÍT
S SEBOU.
Přihlášky odevzdejte ihned, tábor zaplaťte
na účet číslo 270121574/0600, variabilní
symbol 183182 nejpozději do 20.2.2019,
nebo hotově v MDDM do 20.2.2019.
V rámci příměstských táborů MDDM
nesjednává úrazové pojištění.
Příměstský tábor se bude konat při
minimálním počtu 10 dětí.
Veškeré informace podá Olina 602681878

PLÁN NA CELÝ TÝDEN
PONDĚLÍ: Hry v MDDM i venku. Dle počasí si vzít něco na
bobování. Vhodné oblečení i na převlečení. Vyrábění.
Oběd zajištěn.
ÚTERÝ: Galerie ocelových figurín je výstava ručně
vyráběných, recyklovaných exponátů, které jsou
inspirovány hrdiny z pohádek a sci-fi filmů, stejně jako
celebritami, zvířaty a automobily. Jídlo a pití na celý den.
STŘEDA: Vodní svět Kolín na 2 hodiny. Plavecký, dětský a
relaxační bazén, tobogán, skluzavky, vířivky, vlnobití.
Nezapomenout plavky a ručník, penízky na mlsání. Jídlo a
pití na celý den. Neplavci musí mít rukávky.
ČTVRTEK: V herně Toboga Fantasy je přes 100 atrakcí,
na kterých se děti mohou dostatečně vyřádit.
Nepotřebují k tomu nic víc než dobrou náladu
a protiskluzové ponožky. Vstup na atrakce je totiž
možný pouze bez bot. Každá věková skupina si tu najde
to své. Perfektní je třeba obří skluzavka, která vede
dvěma patry, nebo mega trampolíny. Na malé Tarzany
čeká lanové centrum a pavoučí muži zase mohou
prolézat pavoučí věží. Starší děti potěší koule Bumper
Balls, multifunkční hřiště na fotbal, basket nebo sjezd
v nafukovacích kruzích. Pohodlné oblečení. Pití na celý
den. Oběd zajištěn.
PÁTEK: Těšit se můžete na lego město s kolejištěm,
přístavem a letištěm o rozloze jednoho zámeckého sálu i
vláček jezdící na minutu přesně podle jízdního řádu.
Ohromeni budou i sběratelé a znalci produkce
společnosti Lego modelovou řadou vozidel či největší
sbírkou edice modelů Lego Technic v ČR a také
exkluzivními exponáty z limitovaných edicí. Expozice ve
dvou patrech zahrnuje část rozsáhlé sbírky továrních setů
z posledních téměř čtyř desetiletí produkce společnosti
Lego a část vlastní tvorby Ing. arch. Petra Šimra a dalších
stavitelů. Velkým lákadlem pro všechny bude i filmová
tvorba z kostiček, středověké hrady i novinky
z posledních let. Na děti čekají herny určené pro vlastní
tvorbu z legodílků. Oběd zajištěn. Děti si můžete
vyzvednout od 15.00 hod. do 16.30 nejpozději v MDDM.

