
PROVOZNÍ PRAVIDLA DĚTSKÝCH ANIMAČNÍCH PROGRAMŮ

platná od 1.6.2016

Termíny programů:

dle rozpisu, v čase 12.00 – 18.00hod.

Animační program mimo pravidelné termíny lze individuálně dohodnout.

Účastníci programu:

Programy jsou určeny pro děti od 3 do 15 let

(mladší děti po dohodě s instruktorem nebo s doprovodem dospělé osoby)

Děti se mohou programu účastnit samostatně nebo společně s rodiči

Po celou dobu programu se dětem pečlivě věnuje zkušená instruktorka.

Dětských programů se mohou zúčastnit pouze děti bez infekčních chorob, nachlazení a jiných 

virových onemocnění tak, aby neohrožovaly ostatní děti.

Předávání a vyzvedávání dětí:

Program probíhá od 12 hod. každou sobotu a neděli -v areálu Rodinného Parku Hájenka ,kde si 

děti přebírá instruktorka, zástupce dítěte zde stvrdí přihlášku svým podpisem a zaplatí cenu 

programu (platba probíhá v hotovosti).

Délku účasti si libovolně určí rodiče.

Vyzvedávání dětí probíhá opět u instruktorky –v areálu Rodinného Parku Hájenka a to nejpozději v 

18:00 hod. Vyzvedávat dítě může pouze dospělá osoba nad 18 let. Dítě bude předáno zpět osobě, 

která dítě přivedla (vyzvednutí dítěte stvrdí svým podpisem). V případě, že dítě bude na konci 

programu vyzvedávat jiná osoba, je nutné to nahlásit již na začátku při příjmu dítěte. Prosím 

počítejte s tím, že při větším počtu účastníků se může stát, že instruktorka po Vás bude požadovat 

při vyzvednutí dítěte občanský průkaz – nechceme zbytečné formality, je to pouze v zájmu ochrany

Vašich dětí. Zástupce dítěte musí po celou dobu programu zůstat na telefonním čísle, které uvedl 

do přihlášky. Při nenadálé závažné situaci bude zástupce dítěte kontaktován telefonicky a je 

povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

Průběh programu:

Každý náš program má svoje dětské téma, které děti provází celým programem.

Aktivity jsou pečlivě připravovány podle následující struktury:

Nejdřív si budeme o něčem vyprávět …

navození tématu dne – naladíme děti na téma, příběh nebo pohádku, včetně zapojení dětí do 



divadla, vyprávění atd. (klidová aktivita na rozjezd po obědě, získání zájmu dítěte). …

pak k tomu něco vytvoříme …

pro šikovné i nešikovné ručičky – není důležitý výsledek, ale cesta k němu (kreativní aktivita – rozvoj

tvořivosti, zručnosti, fantazie, ale i trpělivosti) …

a nakonec si na to budeme hrát!

pohybové hry, zábavné hry, soutěže, dobrodružné hry (uvolňující aktivita – pohyb, zábava, 

přemýšlení, logika, rozvoj smyslu pro fair-play).

Co by mělo mít dítě s sebou:

oblečení vhodné pro pobyt venku nebo ve vnitřních prostorách (podle aktuálního počasí), pevnou 

obuv, přezůvky, popř. pití a svačinu.

Cena programu:

dítě: 49 Kč/ za každou započatou půl hodinu

Cena zahrnuje:

přípravu programu, vlastní program včetně péče o děti, veškeré pomůcky a materiál, využití 

prostor Hájenka Parku a odměny pro děti .

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či speciálních požadavků se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní údaje:

Petra Kouřilová

Mobil: +420 774 868 141

Email: petra.kourilova@hajenkabreclav.cz

Hájenka Břeclav s.r.o., Tovární kolonie 45, 691 41 Břeclav 4 IČO: 04514785, DIČ:CZ04514785 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, 90359

www.hajenkabreclav.cz


