Pokyny prázdninové družiny na Kačině – LÉTO 2020
1.

Termín:

1.

29.6. – 3.7.2020

6.

3.8. – 7.8. 2020

2.

6.7. – 10.7.2020

7.

10.8. – 14.8. 2020

3.

13.7. – 17.7. 2020

8.

17.8. – 21.8. 2020

4.

20.7. – 24.7. 2020

9.

24.8. – 28.8. 2020

5.

27.7. – 31.7. 2020

2. Místo konání:
Nástup do prázdninové družiny: 7.45 – 8.30 hodin
Areál zámku Kačina, Zámek Kačina, Muzeum českého venkova Svatý Mikuláš 51, 28401
Kutná Hora (přesné místo srazu upřesníme těsně před konáním)

3. Harmonogram
Dopolední program včetně svačiny: 8.30 – 11.30
Oběd a polední klid: 12.00 – 13.30
Odpolední program včetně svačiny: 13.30 – 16.30

4. Cena zahrnuje:
Za cenu 1500Kč - Celodenní program pro děti od 8:00 do 17:00, pitný režim
Za příplatek 500Kč - stravování, (obědy zajištěny dovozem, svačiny budou připravovány
s láskou v zámecké kavárně, pitný režim po celý den).
V případě individuálního stravování - Vámi připravený oběd dětem ohřejeme v mikrovlnné
troubě.
Potřebné pracovní a sportovní pomůcky.

Plánovaný program:
- Využíváme sportovní, hudební, výtvarné i naučné aktivity a zázemí zámku
- Polední klid může být aktivní pouze bez fyzické námahy. Většina aktivit probíhá venku, je-li
přijatelné počasí.
- Hry jsou týmové i individuální. O děti se starají zkušení vedoucí a instruktoři.
S sebou: batůžek, vlastní lahvičku na pití, čepici/kšiltovku, v případě potřeby krém na opalování.

Důležité informace:
Kvůli současné situaci prozatím neplánujeme výlety. Věříme, že se situace do léta uklidní a vláda
uvolní dočasné zákazy a budeme moci nějaké výlety zorganizovat. Každopádně, budou dodržována
všechna opatření nařízená vládou, tak abychom zajistili bezpečný průběh prázdninové družiny.
Budeme plně zásobeny dezinfekčními prostředky a budeme striktně dohlížet na hygienu Vašich
dětí.
Maximální počet dětí je 30. Děti budou rozděleny do skupin po deseti a dle věku. (Pro starší děti
přizpůsobíme program tak, aby je bavil.) V každé skupině tak bude deset dětí a instruktor.
Zajistíme, aby se skupiny setkávali jen opravdu minimálně. Stravování bude probíhat též po
skupinách. Vaše děti si můžou donést i vlastní jídlo v boxech, které bude uskladněno v lednicích a
ohřáto v mikrovlnné troubě.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Na jakékoliv otázky rádi odpovíme na tel.: 606 035 334 nebo e-mailu:
adela@svatbain.cz

