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Motto: „Mámo, táto, budeme si spolu hrát“
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Našim cílem je posílení společného aktivního trávení volného času dětí
a rodičů. Posílení etického chování a prevence rizikového chování. Podpora zdravého životního stylu. Odpoledne plné zábavných, výchovných
a dovednostních aktivit pro celou rodinu. Můžete se těšit na soutěže, pohybové i dovednostní hry.
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Areál Autokempu Stříbrný rybník
Hradec Králové

13:00
13:30-17:30

17:30-18:00

Areál Autokempu Stříbrný rybník
Hradec Králové

Zahájení
Odměny a atrakce
Doprovodný program - vystoupení taneční skupiny T-Bass,
vystoupení A-team, vystoupení klubu sportovní gymnastiky
SK MG AJUR, autogramiáda hráčů Mountfield Hradec Králové
Hudebně zábavný program pro děti
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Informace k časům a aktuálnímu dění sledujte na fb: www.facebook.com/StribrnakPoklad/
a pod událostí „Poklad na Stříbrném rybníku“.
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Změna programu vyhrazena. Akce bude konána dle možností a s dodržením veškerých
epidemiologických pravidel.
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Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci.
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hasičů
HRADEC KRÁLOVÉ
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