SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 730 805 143, +420 730 805 144 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
2020/233/6

VYŘIZUJE/LINKA
Koudelková

PROSTĚJOV
02.02.2020,
aktualizace.24.6.2020

PROPOZICE AKCE šk. rok 2019/2020
MALÍ KOUZELNÍCI 2
Pořadatel:

Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4, 796 01 PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz
podatelna@sportcentrumddm.cz

Hlavní vedoucí:

Bc. Martina Koudelková
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz,
mobil: 402 602 845 113

Datum konání:

2. turnus

Místo konání:

Sportcentrum-DDM Prostějov, Vápenice 9

7.- 10.7.2020 (6-10 let) 4 dny

Cena:
cena 2.000,Termín:
do 14-ti dnů od přihlášení
číslo účtu a variabilní symbol každého účastníka bude zaslán e-mailem na základě podané přihlášky
Zaměření:

Prázdninová Škola Čar a kouzel, Harry Potter a Tajemná komnata

Přihlášky:

prostřednictvím formuláře na webové stránce akce
viz www.sportcentrumddm.cz
Poznámka
uveďte Jméno a příjmení kamaráda do koleje
Po přihlášení obdržíte e-mailem dokumenty k táboru.
--Odevzdání kompletních dokumentů dítěte k táboru v 1 eurosložce :
na infocentrum SC-DDM Vápenice 9, Prostějov po-pá 14-19, případně do poštovní schránky v zalepené obálce
nadepsané Malí kouzelníci , turnus, M. Koudelková






1) Oboustranně podepsaná přihláška
2) Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
3) Aktuální foto-obličej průkazkové velikosti (stačí čb kopie) zezadu podepište + uveďte turnus
4) při nástupu: Vyplněný podepsaný nástupní list (datum nástupu)
5) při nástupu: Čestné prohlášení „Covid“ (datum nástupu)

Cena zahrnuje 4x teplý oběd každý den, zážitkový program - 2. rok v Bradavicích:
- Celodenní výlet do ZOO Vyškov
- Celodenní výlet do Sluňákova Horka nad Moravou (zážitkové eko centrum v přírodě)
- dětské dopravní hřiště, lesopark Hloučela, městské parky
- tematické zážitkové hry, soutěže a tvoření
- motivační filmy, knihy, odměny dětem a pedagogický dozor
Upozornění:
-

z důvodu stavby tělocvičny je zcela uzavřen zadní vstup do SC-DDM z ul. Partyzánské
od 1.7.2020 je zahájena uzavírka ulice Vápenice – postupná rekonstrukce vozovky + chodníků –
dbejte opatrnosti na provizorních přístupových cestách z ulice Vápenice

Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2000

7 – 30 dní
před akcí
50%

1000,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

600,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 730 805 143, +420 730 805 144 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

Úterý 7.7.2020
7:30h Hlavní vlakové nádraží Prostějov – sraz před halou
- výběr podepsaných aktuálních Nástupních listů= Bezinfekčnosti (datum nástupu)
- výběr Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (Covid datum nástupu)
7:59-9:56 vlak z Pv do Vyškova - celodennní výlet ZOO
- rozřazení do kolejí Moudrým kloboukem
- seznamovací a zážitkové hry: útěk ze Zobí ulice fordem Anglia, Letaxovou sítí do Obrtlé ulice, nákupy
v Příčné ulici-Krucánky a kaňoury, cesta do Bradavic - Vrba mlátička
- hodiny Magie – bylinkářství: přesazování Mandragor, Obrana proti černé magii: chytání rarachů
13:45h oběd restaurace Kojál Vyškov
14:59-15:58h vlak z Vyškova do Pv
16h Hlavní vlakové nádraží Prostějov – předání dětí
Středa 8.7.2020
8h SC-DDM Vápenice 9, Prostějov – sraz u infocentra ve dvoře
- 1. část filmu Harry Potter a Tajemná komnata, tělocvična x park
- hodiny Magie v kolejích - Přeměňování, Dějiny Čar a kozel, Astrologie, Bylinkářství, Kouzelné formule
- turnaj kolejí ve famfrpálu
- Dobbyho potlouk - malování na trička: přinést podepsané tmavé jednobarevné tričko! + doma nutné barvu
zažehlit přes látku - na sebe oblečení, které lze umazat nevypratelnými barvami
13h oběd restaurace lázně
- výroba Mnoholičného lektvaru pro pátrání o Tajemné komnatě ve Zmijozelu
- 2. část filmu Harry Potter a Tajemná komnata
16h SC-DDM Vápenice 9, Prostějov – předání dětí
Čtvrtek 9.7.2020
7:45h Místní vlakové nádraží Prostějov – sraz před budovou místního nádraží
- 8:06-9:08 vlak z místního nádraží Pv do Horky nad Moravou - celodenní výlet do Sluňákova
- zkamenění Hermiony + výprava za pavouky do zakázaného lesa za Aragogem, vyrábění pavouka
13h oběd Sluňákov
14:52-15:44 vlak z Horky do Pv
15:45h Místní vlakové nádraží Prostějov – předání dětí
Pátek 10.7.2020
8h SC-DDM Vápenice 9, Prostějov – sraz u infocentra ve dvoře
- 3. část filmu Harry Potter a Tajemná komnata
- výprava do Tajemné komnaty, záchrana Giny, překonání baziliška, osvobození Dobbyho
13h oběd restaurace lázně
- závěr filmu Harry Potter a Tajemná komnata
- vyhlášení výsledků Školního poháru (vyhodnocení kolejí, předání dekretů)
15:45h SC-DDM Vápenice 9, Prostějov – předání dětí
Změny v programu vyhrazeny, přizpůsobíme aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu účastníků.
Těší se na Vás Albus Brumbál,
ředitel Školy Čar a kouzel v Bradavicích
a celý profesorský sbor

Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

2000

7 – 30 dní
před akcí
50%

1000,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

600,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

