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PROSTĚJOV
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Diskoška – PROPOZICE AKCE
Pořadatel:

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

Hlavní vedoucí:

Filip Burka
fburka@sportcentrumddm.cz
+420 607 284 327

Datum a čas akce:

24. 2. 2018 od 16:00 do 19:00 hod.

Místo konání:

Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV

Cena:

40 Kč/1 dítě (dospělí mají vstup volný)

Popis akce:

Jedná se o diskotéku pro rodiče s dětmi. Diskotéka bude probíhat v tanečním
sále haly Sportcentra – DDM. Ideálně by všichni účastníci měli mít vlastní
přezůvky, popř. budou zapůjčeny návleky a v omezeném počtu dětské
přezůvky. Zvuková aparatura je samozřejmostí, možnost hudby na přání,
místnost bude osvětlena pomocí 3 LED disko koulí.
Doporučený věk: od 4 do 12 let, limit však není stanoven, upozorňujeme však,
že děti do 3 let musí být pod přímým dozorem rodičů.
Tanečních aktivit, které jsou pro děti připraveny, se mohou účastnit i rodiče.
Na místě bude k vyzkoušení stolní tenis a společenská hra cornhole.
Dále je do programu zařazena taneční soutěž v podobě tanečního souboje
na speciálních elektronických podložkách X-PAD, kde se proti sobě postaví
děti, popřípadě celé rodiny. Animátor aktivit vysvětlí účastníkům pravidla
souboje a provádí krátkou demonstraci a instruktáž. Vede si průběžnou
evidenci účastníků s jejich výsledky. Před koncem akce provádí
vyhodnocování. Ve finále před samotným koncem diskotéky dochází
k vyhlášení 3 nejlepších tanečníků z jednotlivých kategorií. Soutěžící jsou
rozděleni na: děti 4 – 6 let
děti 7 – 9 let
děti 10 – 15 let
soutěžení rodin
Po ukončení hry budou nejlepší soutěžící odměněni. Děti, které nebudou chtít
soutěžit, si mohou taneční podložku alespoň vyzkoušet třeba i proti svým
rodičům. Z organizačních důvodů budou přednostně obslouženi zájemci
o zařazení do soutěže (od 16:10 do 18:45). V průběhu diskotéky předvede
taneční skupina R. A. Dance své vystoupení.
Rodiče, kteří se nebudou chtít účastnit, mohou diskotéku strávit v M klubu
v přízemí budovy, kde si mohou zahrát biliard a šipky.

Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

,- Kč

7 – 30dní
před akcí
50%

více jak 30 dní
před akcí
,-Kč

30%

,-Kč

automatický
poplatek
,- Kč

