Kdo si hraje, nezlobí
předvánoční víkend plný her a aktivit pro děti na medlešickém zámku.

19. - 21. 12. 2014
Počítačové hry, florbal, laser game, večerní hry, dílničky a další zábava…

Pátek 19. prosince

Neděle 21. prosince

15:30 - 16:30 Výroba svícnů

9:00 - 11:30

Přijďte si vyrobit štědrovečerní svícen.

17:00 - 19:00 Hry v klubovně na zámku

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

13:30 - 16:00 Airsoft v parku
Klasické airsoftové souboje ve skupinkách.
Proběhnou v parku u zámku a jsou pro děti
od 7 let. Možnost zapůjčení pistole a kuliček
za 30Kč.

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

20:00 - 21:45 Vánoční pohádka pro děti

Promítání filmu či pohádky s vánoční
tématikou pro děti i dospělé.

Sobota 20. prosince
9:00 - 11:30

Sportovní hry

Hry v klubovně na zámku

16:30 - 17:30 Zdobení vánočního stromečku
Využití vyrobených ozdob ze soboty
a ozdobení stromečku v parku.

18:00 - 19:00 Vánoční čtení
Vánočním čtením si příjemně zkrátíme čas
čekáním na štědrý večer.

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 - 15:30 Laser Game Pardubice
Doprava auty.
Sraz u zámku, cena 240 Kč, s sebou sportovní
oblečení, náhradní tričko a pití.

16:00 - 17:00 Výroba vánočních přání
Přijďte si vyrobit vánoční přání pro své rodiče
a blízké.

18:00 - 19:00 Výroba vánočních ozdob
Vyzkoušejte si výrobu vánočních ozdob ze
sušeného ovoce, papírového řetězu apod.
Doneste si libovolné suché plody.

20:00 - 22:00 Večerní hry na zámku
Zahrajeme si tradiční hry typu Palermo, Kufr,
5 proti 5 a další.

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.

Možnost ohřevu jídla v mikrovlnné troubě. Možnost využití rychlovarné konvice.
Mimo obědové pauzy je možné zůstat mezi jednotlivými programy v klubovně na zámku.
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

