Podzimní prázdniny na medlešickém zámku
25. - 29. 10. 2014
Využití prázdnin pro hraní všeho druhu. Počítačové hry, florbal, aquapark, bowling, laser game, večerní hry
a další zábava…

Sobota 25. října
9:00 - 11:30

Hry v klubovně na zámku
Hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.

13:30 - 16:00 Airsoft v parku

Pondělí 27. října
9:00 - 11:30

Hry po síti, hry na PC, stolní hry, atd.

13:00 - 16:30 Laser game v Pardubicích
Sraz u zámku, cena 240 Kč, s sebou sportovní
oblečení, náhradní tričko a pití.

Bitva dvou skupin o vlajku či území.

16:25 - 20:30 Bowling v Pardubicích
Sraz u zámku, cena 160 Kč. Vhodné přihlášení
předem.

16:30 - 18:00 Turnaje v hrách
Zasoutěžíme si v různých disciplínách a hrách.

18:00 - 20:00 Večerní hra v parku
Přijďte si s námi zahrát zajímavou hru
v zámeckém parku.

Neděle 26. října
9:00 - 11:30

Sportovní hry
Podle počasí buď na hřištích v okolí zámku,
nebo v tělocvičně (boty do tělocvičny s sebou)
Na programu budou hry, jako např. fotbal,
volejbal, vybíjená, přehazovaná, florbal, atp.

13:30 - 19:20 Aquapark v Pardubicích
Sraz u zámku. Cena 190 Kč. V ceně je
zahrnuta doprava a pobyt v aquaparku
na 3 hodiny. Pouze pro plavce. Vhodné
přihlášení předem.

19:30 - 21:30 Kino na zámku

Hry v klubovně na zámku

Úterý 28. října
9:00 - 11:30

Sportovní hry
Podobně jako v neděli si zahrajeme pohybové
a míčové hry. Podle počasí v tělocvičně nebo
venku na hřišti.

13:00 - 16:30 Airsoft v parku

Druhé odpoledne strávené bitvou o území,
o vlajku, či o vlastní přežití.

16:30 - 18:30 Hry v klubovně na zámku
Zasloužený odpočinek v klubovně, hry
na počítači, po síti, stolní hry.

Promítání filmu pro děti.

18:30 - 21:30 Večerní hry
Zahrajeme si tradiční hry, například Palermo,
Kufr a další.

Středa 29. října
9:00 - 11:30

Hry v klubovně na zámku
Hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.

13:30 - 15:30 Bitva o park
Dobití území pomocí papírových koulí, kde se
využije známý terén i týmová spolupráce.

S sebou: přezůvky a dostatek jídla a pití dle délky pobytu. Na programy u/na zámku mohou děti přijít i v jejich průběhu.
Klubovna bude označena šipkami. Akce je určena především pro děti od 6 do 15 let.
Na placené programy doporučujeme se co nejdříve přihlásit na webu www.artega.cz nebo na tel: 608 823 132
(Benák Martin) nebo na mailu benak@chrudimka.cz Později nemůžeme zaručit volné kapacity.
Bližší informace na
WWW.ARTEGA.CZ
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