
Místo konání: Judo Academy, Květnového vítězství 2/85

Výbava na environmentální výchovu ŽIJEME LESEM:
w   Dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty i za teplého počasí
 (ochrana před hmyzem, větvemi, klíšťaty)
w Pevné boty
w Čepice, pokrývka hlavy
w Batoh
w Pláštěnka
w Svačina a dostatek pití
S sebou na judo: Kimono, přezůvky

Obsah:
Chcete se dozvědět o lese něco nového? Víte, jak spolu stromy mluví? Prozradím vám lesní tajemství. 
Navštívíme spolu les, budeme si povídat a hrát. Vysvětlíme si, jak les roste a která zvířátka v něm žijí. 
Představíme si blíže funkce lesního ekosystému, a jak lesníci hospodaří.

Průběh environmentální výchovy „ŽIJEME LESEM“:

w ÚVODNÍ KRUH - Přivítání a vzájemné představení.

w HRY – Téma z ekologie lesa si vysvětlíme 
 a prožijeme ve hře.

w SVAČINA - Krátká pauza na jídlo a pití.

w HRY – Téma z ekologie lesa si vysvětlíme 
 a prožijeme ve hře.

w ZÁVĚREČNÝ KRUH - Zpětná vazba a rozloučení.

Pozor! Již měsíc před termínem bývá obsazeno!
Platbu proveďte včas dle výzvy k platbě na účet č. 3389801319/0800, VS: dle výzvy k platbě. Do zprávy pro pří-
jemce, prosím, uveďte jméno dítěte a termín judovíkendu! Dítě je přihlášeno až po připsání příslušné částky na 
náš účet. Hotovostní platba není možná. Při odhlášení méně než 2 dny před začátkem judovíkendu je účtován 
storno poplatek  50 % z celkové částky. Při účasti pouze na 1 dni judovíkendu je platná cena za celý judovíkend. 

Info: www.judoprodeti.cz, monika@judoprodeti.cz  tel: 607 257 867  Monika Oswaldová, trenérka JCKidsport

DĚTSKÁ KIMONA
www.essimo.cz

Informace o judistovi – JUDOVÍKEND - prosíme odevzdat až v den konání judovíkendu.

Termín  judovíkendu: _________________  Mobil rodičů: ___________________________________________________

Jméno a příjmení dítěte:_______________________________________________________________________________

Potvrzuji, že můj syn/dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a bude po výuce:
 a) odcházet domů sám/sama b) vyzvedáván rodiči               Cena nezahrnuje úrazové pojištění.                                                                                                  

podpis rodičů______________________________________________________________________

LESNÍ JUDOVÍKEND
Pro deti od 6ti let

Termín Příchod Odchod Cena vč. DPH
lesní judovíkend I. 30.9.-1.10.2017 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend
lesní judovíkend II. 4. - 5.11.2017 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend
lesní judovíkend III. 2. - 3.12.2017 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Dopoledne Oběd Klidový režim Odpoledne Závěr

Sobota žijeme lesem Pizzeria Galaxie Odpočinek na tatami judo techniky na zemi 16.00 hod.

Neděle žijeme lesem Pizzeria Galaxie Odpočinek na tatami judo techniky v postoji 16.00 hod.


