SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
2019/01

VYŘIZUJE/LINKA
Koudelková

PROSTĚJOV
01.01.2019

LÉTO V BRADAVICÍCH – PROPOZICE AKCE
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, 739 328 671

Datum konání:

1. turnus 7. - 12.7.2019 (8-11 let)
2. turnus 14. - 19.7.2019 (11-14 let)

Místo konání:
PENZION EVA, Solanec pod Soláněm 19, 756 62 Hutisko-Solanec, tel: 571 644 177, 606 931 095.
email: info(zavinac)beskydypenzion.cz, web: http://www.beskydypenzion.cz
IČ:18956777, GPS: 49°25'39.33"N, 18°14'34.56"E

Cena:
Záloha a termín:

3.700,- Kč
1.850,- Kč do 14-ti dnů od přihlášení, doplatek: 1.850,- Kč do 30.5.2019
číslo účtu a variabilní symbol každého účastníka bude zaslán e-mailem
pořadatelem akce na základě podané přihlášky

Přihlášky:

prostřednictvím formuláře na webové stránce akce
viz www.sportcentrumddm.cz
Poznámka 1 vypište: všechny zdravotní problémy, odchylky, omezení, diety a




léky
Poznámka 2 napište: kamaráda na pokoj, do koleje (vyhovíme dle možností)
Odjezd - neděle 7. a 14.7.2019 - hl. vlak. nádraží Prostějov, sraz 11 h
(odjezd vlaku ve 12h)

Doprava vlakem:

Návrat - pátek 12. a 19.7.2019 - hl. vlak. nádraží Prostějov, 16 h
Infoschůzka: úterý 11.6.2019 individuálně mezi 14-17h, SC-DDM, Komenského 4, Prostějov
 Podpis přihlášky zákonným zástupcem
 Rozpis ubytování
 Kontrola plateb
 Výběr dokumentů: Kopie posudku o zdravotní způsobilosti (od lékaře) v době konání akce nesmí
být starší jak 2 roky
 Nástupní list-Bezinfekčnost (pečlivě vyplňte zdrav. problémy, odchylky a stravovací návyky dítěte)
 Průkazkové foto – podepište + uveďte turnus
 Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
 Podpis poučení o BOZP
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

3700,- Kč

7 – 30 dní
před akcí
50%

1850,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

1110,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

Zaměření tábora:
Zážitkový program na motivy knihy+filmu Harry Potter a Kámen mudrců – 1. rok v Bradavicích:
 Hry, soutěže, tvoření, scénky, famfrpál, disko
 Pěší turistické výlety do okolí, výšlap na Soláň 7+7 km (tam a zpět)
 Autobusový výlet do Rožnova pod Radhoštěm – Jurkovičova rozhledna, rozchod na náměstí
 Změny v programu vyhrazeny, aktivity přizpůsobíme aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu
účastníků.
Dobrá domácí strava 5x denně, pitný režim
Pokoje s vlastním sociálním zařízením
Zákaz mobilů a elektroniky.
Penzin Eva se nachází v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Hutisko-Solanec.
Je ideální pro rodinné rekreace i pobyty dětí (prázdniny, školy v přírodě), v zimním období pro lyžařské zájezdy.
Letní sezóna nabízí koupání v místním nově rekonstruovaném koupališti, houbaření, cykloturistiku a další sportovní
aktivity.
Pobyt je celoročně zajišťován s celodenním stravováním. Vynikající domácí kuchyň, restaurace, vlastní parkoviště u
penzionu, volejbalové hřiště, kulečník, stolní tenis, houpačky a pískoviště pro děti i místo pro táborové ohně k dispozici.
Ubytovací kapacita penzionu je 36 osob ve dvou, tří, čtyř a přistýlkových pokojích s vlastním soc. zařízením.
Okolí:
Rožnov pod RadhoštěmMěsto ležící na úpatí bájné beskydské hory Radhošť. Je proslavené především Valašským muzeem
v přírodě(skanzen-muzeum lidových dřevěných staveb z valašského regionu), které patří mezi národní kulturní památky.
Soláň vrchol - je od pradávna považován za jednu z nejkrásnějších částí Valašska. V jeho malebných výhledech se snoubí
krása zachovalé přírody s bohatou lidovou a uměleckou tradicí.

Zážitkový program – 1. Rok Harryho, Rona a Hermiony v Bradavické Škole Čar a kouzel:
-Vypuštění hada v ZOO
- Příčná ulice, návštěva Gringotovy banky, úprava hábitu u Madame Malkinové, zakoupení hůlky u pana
Olivandera, domácí mazlíček z Mžourova, učebnice z Krucánků a kaňourů.
- Bradavický express – Nástupiště 9a3/4 a dobrodružná cesta vlakem z Prostějova do Rožnova pod
Radhoštěm a odtud 7 km Záchranným autobusem do Penzionu Eva Hutisko-Solanec
- Moudrý klobouk - rozřazení do kolejí
- Hodiny magie :
dějiny čar a kouzel, lektvary, přeměňování, bylinkářství, obrana proti černé magii, kouzelné formule…
- Výroba košťat, hodina létání, získání pamatováčku
- Nalezení Zrcadla z Erisedu
- Podvečer všech svatých, večírek a a zápas s trolem
-Neviditelný plášť – informace v knihovně v oddělení s omezeným přístupem
- Pátrání po informacích o Nicolasu Flamelovi u Hagrida, dračí vejce, vylíhnutí Norberta
- Turnaj kolejí ve famfrpálu,
- Kouzelnické šachy
-Trest v Zapovězeném lese, seznámení s moudrostí kentaurů, nalezení jednorožce
- Záchrana Kamene mudrců – uspání Chloupka, překonání Ďáblova osidla, chycení klíče, výběr lektvaru,
partie šachů, boj s Quirrellem a Voldemortem - zabránění 1. návratu pána Zla
- Vyhlášení výsledků Śkolního poháru - vyhodnocení kolejí,
- Rozloučení – vzkazy kouzelníkům.
Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vás v Bradavicích
Albus Brumbál, ředitel Školy Čar a kouzel
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

3700,- Kč

7 – 30 dní
před akcí
50%

1850,- Kč

více jak 30 dní
před akcí
30%

1110,- Kč

automatický
poplatek
20,- Kč

