LÉTO S ĎÁBLÍKEM
PRÁZDNINOVÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ S KRÁTKODOBÝM
PROGRAMEM
Budou Vaše děti část léta v Praze, ale nechcete, aby se
nudily doma? Chcete je dostat od počítače a televize do
kreativního a tvůrčího prostředí? Osmička pro rodinu nabízí
dopolední, odpolední i celodenní hlídání.
Termíny:
9. 7. – 13. 7. 2018
16. 7. – 20. 7. 2018
23. 7. – 27. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
6. 8. – 10. 8. 2018
13. 8. – 17. 8. 2018
20. 8. – 24. 8. 2018
27. 8. – 31. 8. 2018

KAPACITA OMEZENA
Důležité informace
-

stravu a svačinu zajištují rodiče, ohřev stravy zajištěno v prostorách klubu
od pondělí do pátku v Dětském klubu Ďáblík a blízkém okolí
vždy od 8 do 16:00 hodin (příchod a odchod dětí je možný půlhodiny před a po
programu)
cena zahrnuje: vybavení, pojištění, pitný režim, materiál, odměny

Platbu za pobyt proveďte na číslo účtu 107-6909890217/0100. vs: červencové termíny VS
1111, srpnové termíny VS 2222. V případě že se jedná o přelomový termín, prosíme o
rozdělení platby s příslušným variabilním symbolem. Do zpráv pro příjemce uvést jméno
dítěte a termín účasti. Čásku lze uhradit i v některém z Dětských klubů Krabík, Ďáblík,
Karlík nebo v kanceláři Osmička pro rodinu v KD Krakov.

PŘÍHLÁŠENÍ DÍTĚTE PROSÍME NA E-MAL:

otiskova@osmickaprorodinu.cz
Tel 720 965 103

Součástí každého turnusu je
-

hry pro všechny děti
zábava
výtvarné dílny
výlet dle domluvy
a mnoho jiného
Děti si odnáší řadu cen, nevšedních zážitků, spoustu nových kamarádů a hlavně
radost z krásně prožitých prázdnin.

Rozvrh dne:
7,30 – 8,30 příchod účastníků
8,30 – 9,00 svačina
9,00 – 12,00 dopolední program
12,00 – 12,30 oběd
12,30 – 14,00 polední klid
14,00 – 16,00 odpolední program
16,00 – 16,30 odchod účastníků

Doporučené vybavení:

Náhradní oblečení a obuv, pláštěnka, podepsaná láhev, příbor, baťůžek, oblíbený plyšák,
ručník, polštářek a deka (v případě spaní)

