Podzimní prázdniny na medlešickém zámku
28.10. - 1. 11. 2015

Využití prázdnin pro hraní všeho druhu. Počítačové hry, florbal, Tongo, večerní hry
a další zábava…

Středa 28. 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

Bitva dvou skupin o vlajku či území.
Vlastní vybavení vítáno. Možnost zapůjčení
včetně kulí za poplatek 40 Kč.

Pátek 30. října
9:00 - 11:30

20:00 - 21:30 Dračí doupě

Přijď si s námi zahrát jednu z nejoblíbenějších
vyprávěcích her na hrdiny. Staneš se rytířem,
lučištníkem, čarodějem, nebo druidem? Nutno
přihlásit předem, omezený počet.

Čtvrtek 29. října
9:00 - 11:30

Deskové hry na zámku

Zahrajeme si deskové hry typu Activity, Bang,
Dračí doupě, Monopoly a další podle zájmu dětí.

13:30 - 15:00 Hry v klubovně na zámku

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

15:00 - 17:00 Sportovní hry v tělocvičně

Sraz u zámku. S sebou sportovní oblečení do
tělocvičny, boty s bílou podrážkou.

18:30 - 21:30 Hvězdárna Pardubice

Podíváme se do hvězdárny v Pardubicích a
povíme si něco o podzimní obloze. A když
budeme hodní, něco nám i ukáží. Poplatek: 40Kč.

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

13:25 - 21:15 Tongo Hradec Králové

Zábavný park v Hadci Králové. Prolézačky,
skákací atrakce, bludiště, horolezecká stěna,
fotbal, autíčka a podobné atrakce.
Sraz u zámku, cena 300 Kč. S sebou pohodlné
oblečení, náhradní tričko, svačinu a pití.
Sraz i návrat na vlak. nádraží v Medlešicích
Nutné přihlášení alespoň den předem.

16:30 - 19:30 Bowling v Pardubicích

Sraz u zámku, poplatek 160 Kč. S sebou vhodné
pití, nebo kapesné. Nutné přihlášení alespoň
den předem.

Hry v klubovně na zámku

Sobota 31. října
9:00 - 11:30

Sportovní hry v tělocvičně

Podobně jako ve čtvrtek si zahrajeme
pohybové a míčové hry. S sebou sportovní
oblečení do tělocvičny, boty s bílou podrážkou.

13:30 - 16:00 Airsoft v parku

Druhé odpoledne strávené bitvou o území,
o vlajku, či o vlastní přežití. Vlastní vybavení
vítáno. Možnost zapůjčení včetně kulí za
poplatek 40 Kč.

16:30 - 18:30 Hry v klubovně na zámku

Zasloužený odpočinek v klubovně, hry
na počítači, po síti, stolní hry.

19:00 - 21:30 Večerní hry na zámku i venku

Zahrajeme si tradiční hry, například
Strašidelné historky, Dračí doupě, Palermo,
Kufr a další.

Neděle 1. listopadu
9:00 - 11:30

Hry v klubovně na zámku

Hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.

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

