Duha Klub Dlažka Palackého 1, 75002 Přerov,
603 886 644, dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz

Mikulášský víkend

30.11. - 2. 12.18
Prezence: 16:16 – 19:19. Zakončení: 14:14 – 15:15

Každý má svá tajná přání, Mikuláš s čertem a andělem ho splní?
Kde se všechna ta přání splní do puntíku? Přece v Domašově na chatě Junáku.
Program: Velký hravý zimní sportovně-kulturní víkend pro malé (od 3 let) i velké, nové i staré stolní hry, ale i karty, scrabble,
kopaná, ringo, ale také velké hry v přírodě i uvnitř. Čertovská noční hra, Andělské hrátky i Mikulášský podvečer, dopolední
vycházky pro děti, projížďka na lyžích či kolech, hry v místnosti, Čertovská diskotéka, ale hlavně první opravdu sněhové hrátky
na bobech, na saních i na běžkách!
Upozornění: Večerka pro děti do 10 let je 21:45! Pro děti 11-14 let je program do 22:15 a pak je večerka ve 22:30!
S sebou: Sportovní oblečení a obutí dovnitř i do nepohody,
přezůvky (nejlépe dvoje – na chatku i na velkou chatu), svítící
lampión! Hokejka na hokejbal, jestli chcete! Boby na jízdu na
sněhu, kolo či běžky pro dospělé.
Ubytování a strava: Na pokojích po 6 i více (nutný vlastní
spacák, WC i sprcha a centrální vytápění). Při větším počtu než
je kapacita chaty, je možné přijet dle domluvy a přespat na
karimatce.
Strava: Zajištěna od páteční večeře do nedělního oběda.
Doprava: Autem (!!!nutné řetězy!!!) nebo vlakem (nádraží je
cca 666 metrů od chaty).
Účastníci: Rodiče s dětmi i dospělí Mikuláše chtiví jedinci.
Přihlášky = na našem webu + zaslané startovné, kdo dříve
pošle, toho bereme – rezervujeme, ale jen 7 dnů!!! Současně
napište mailem za koho jste peníze poslali a jak.
Cena: 950,Slevy: Členové klubu Dlažka 150,-. Účastníci či vedoucí táborů
Dlažky v létě 2018 100,-. Účastníci či vedoucí víkendů pro r+d
50,- za každý víkend pro rodiče s dětmi v roce 2018 (viz níže).
Startovné pošlete do 7 dnů od přihlášení dle pokynů, které vám
přijdou mailem! Víkendová sleva se týká těchto akcí
zaměřených na rodiče s dětmi: Zimní rodeo, Yukon, Malé
Dláždění, Indiánská zeměkoule, Dědeček Čoko a Roháče.
Těší se na vás Mikuláš a jeho skvělí andělsko - čertovští
pomocníci a samozřejmě vaše Dlažka!

