DĚTSKÝ DEN VE VYŠEHNĚVICÍCH
NA TÉMA:

„PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI“
od 14:00 u místního hostince
Program:
Od 14 do 16 hodin – na 5 zábavných stanovištích mohou děti plnit
dovednostní úkoly (tak jak bylo zvykem i v minulých letech),
za splnění všech úkolů si mohou děti vyzvednout cenu dle vlastního
výběru v truhle s poklady.
Od 16 hodin – hlavní program – společná dovednostní soutěž
pro rodinné týmy v kostýmech pirátů nebo námořníků
V 18 hodin – vyhlášení vítězného rodinného týmu a ocenění
nejoriginálnější pirátské či námořnické vlajky

Nejlepší piráti či námořníci budou oceněni
dárkovou poukázkou do Aquacentra v Pardubicích.
Po celou dobu akce nám bude hrát: DJ Viki
Skákací hrad – pirátská loď.
Občerstvení po celou dobu konání akce.

Vstupné pro dospělé 20 Kč, děti vstup zdarma.
Pravidla soutěží hlavního programu jsou uvedena na druhé straně pozvánky.
„Z této akce budou pořizovány fotografie, které budou použity a zveřejněny na obecním webu www.vysehnevice.cz nebo
na webu www.kikiriky.cz, případně v kulturním zpravodaji „KIKIRIKÝ“. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním, vyjádřete tento
nesouhlas prostřednictvím emailu obec.vysehnevice@email.cz před započetím akce.“

PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH
NA DĚTSKÉM DNU VE VYŠEHNĚVICÍCH
Tradiční soutěž pro děti (od 14 do 16 hodin) – plnění úkolů na stanovištích
Děti se mohou zúčastnit těchto soutěží bez rozdílu věku (stanoviště a úkoly budou
uzpůsobeny pro menší i větší děti). Děti obdrží 1 soutěžní kartičku a budou plnit úkoly,
v případě splnění všech úkolů si mohou v truhle s poklady vybrat cenu.

Soutěž pro rodinné týmy dospělých a dětí v kostýmech pirátů
nebo námořníků (od 16 do 17.30 hodin)
Podmínky účasti – rodinný tým se musí skládat ze 2 dospělých a 2 dětí (ideálně
máma,
táta a dvě děti z jedné rodiny). Pokud máte pouze 1 dítě, můžete si další „vypůjčit“
třeba
od sousedů nebo známých, pokud zrovna nemůže maminka nebo táta, může je
zastoupit
babička, děda nebo jiný příbuzný.
Důležité je, aby tým byl čtyřčlenný a ve složení 2 dospělí a 2 děti (děti max. do 15 let).
Další podmínkou je, že soutěžní tým musí být oblečen do kostýmů námořníků nebo
pirátů.
Rodinné týmy budou soutěžit u několika stanovišť a plnit dohromady (dospělí i děti)
různé úkoly.
Nejlepší tým bude odměněn poukázkou do Aquacentra v Pardubicích.

Soutěž o nejoriginálnější pirátskou nebo námořnickou vlajku
(vyhlášení v 18 hodin)
Vyrobte doma nejkrásnější, nejoriginálnější pirátskou nebo námořnickou vlajku.
Odborná porota vyhodnotí a ocení tu nejlepší a odměnou bude opět poukázka do
Aquacentra v Pardubicích.

ZAPOJTE SE SPOLU S DĚTMI DO SOUTĚŽÍ, VÝROBY KOSTÝMŮ
NEBO VÝROBY VLAJKY.
BUDETE MÍT SPOLEČNĚ NA CO VZPOMÍNAT A VAŠE DĚTI Z TOHO
BUDOU MÍT URČITĚ VELKOU RADOST.
Pokud se rozhodnete soutěže rodinných týmů zúčastnit,
prosím přihlaste se do 27. 5. 2018 u J. Petržilkové na tel. 602 103 557
nebo osobně nebo na e-mail spolekkohout@seznam.cz.

