Dětský klub v přírodě na statku LONY
Nedostali jste se do školky nebo potřebujete o prázdninách pohlídat děti? Chcete víc než obyčejné hlídání? U nás budou
poznávat přírodu, navazovat kontakt se zvířátky, sportovat, tančit, zpívat a mnoho dalšího.
Dětský klub je určen pro děti do 2,5 do 10 let. Maximální počet dětí ve skupině – 10. Maximální počet skupin – 2.
V případě velkého zájmu je možné skupiny rozšířit.
Program je obecně zaměřen na lehké sportování, poznávání přírody, kontakt se zvířátky, jízdu na koni, hry, tanec, zpěv,
čtení pohádek, odpočinek na čerstvém vzduchu, divadélka a zahradničení.
Hravou formou učíme ekologické výchově.
Děti mohou sebou přinést suché neplesnivé pečivo, mrkvičku, jablíčka aj.
Naší předností je hlavně odpočinek na čerstvém vzduchu.
V případě špatného počasí si hrajeme, čteme, tvoříme, tančíme a zpíváme.
Otevírací doba klubu začíná v květnu a končí v září, vždy od 7:30 do 16:30 hod. Prodloužená docházka i víkendová hlídání
jsou možné po domluvě. Docházka od září je možná po domluvě.
Informace k přihlášce a termín osobní prohlídky areálu rezervujte na tel.: 728 732 769 nebo akce@lony.cz.
_____________________________________________________________________________________________________
Ceník docházky (zahrnuje stravu, pitný režim, pomůcky a odměny).
1-3 hodiny

750 Kč (stravné 25 Kč – 1 svačinka)

každá další započatá hodina 100 Kč (platba na místě)
Celý den (7:30 – 16:30)

500 Kč (stravné 45 Kč – 2x svačinka, 1x polévka a hlavní chod)

1 týden

2200 Kč (stravné 315 Kč – 14x svačinka, 7x polévka a hlavní chod)

1 měsíc

5900 Kč (stravné 900 Kč – 40x svačinka, 20x polévka a hlavní chod)

Klub je možné navštěvovat nárazově i pravidelně (nutné nahlášení min den předem).
_____________________________________________________________________________________________________
Časový plán dne
7:30 – 8:30

příchod dětí a volná zábava

8:30 – 9:45

dopolední programový blok

9:45 – 10:15

dopolední svačinka

10:15 – 11:30

dopolední programový blok

11:30 – 12:30

oběd

12:30 – 14:00

polední klid

14:00 – 14:30

odpolední programový blok

14:30 – 14:45

odpolední svačinka

14:45 – 15:30

druhý programový blok

15:30 – 16:30

vyzvedávání dětí

_____________________________________________________________________________________________________
Seznam věcí s sebou do klubu (podepsané v batohu/ tašce)
Pevná sportovní obuv + libovolná náhradní obuv/ Holinky/ 2x Pohodlné oblečení vhodné k zašpinění/ Náhradní spodní
prádlo
Kšiltovka/ klobouček/ Odrážedlo/ kolo
_________________________________________________________________________________________________________________

Informace k přihlášce a termín osobní prohlídky areálu rezervujte na tel.: 728 732 769 nebo akce@lony.cz.

