ČERVEN 2018
DEN DĚTÍ - sobota 2. 6. od 14.00 do 18.00 hodin
14.00 - 16.00 pohádková trasa/ 14.00 - Army challenge / 16.00 O perníkové chaloupce, divadlo Hruška/
16.00 - 18.00 Grand prix na všem co má kolečka/ malování na obličej/ tvořivá dílna/ občerstvení
80 Kč/ dítě// 20 Kč/ dospělý
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

MEZINÁRODNÍ ŠKOLÍCÍ KURZ „MAKE YOURSELF VISIBLE 2“ - 2. - 10. 6.
tvorba on-line učebních platforem, design on-line vzdělávacích aktivit/ určen pracovníkům s mládeží/ zahraniční lektoři
přihlášení a info: marketachmelickova@seznam.cz
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

REKORD V 3iQu/triku - středa 13. 6. od 9.00 - 18.00 hodin
Stanovení rekordu je dáno co největším počtem míst, kde se bude hrát desková hra 3iQ a zároveň v největším počtu lidí hrajících
hru 3iQ v jeden den. Hra je podobná piškvorkám a není omezena věkem. Přijďte vytvořit rekord!
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - sobota 16. 6. od 8.00 do 11.00 hodin
soutěže v chytání ryb: o největší úlovek/ o největší počet chycených ryb (délky se sčítají)
doprovodný program
Řeznovice, rybník

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - středa 20. 6. start v 18.00 hodin
Závod pro děti i dospělé - tratě: 0,4 km, 0,8 km, 2,5 km, 5 km/ program od 17.00 hodin

registrace je možná pouze online a to nejpozději 11. června
Ivančice, městský stadion

DOLNÍ KOUNICE - Kónus klub
-------------------------------------------------HOLČIČÍ ODPOLEDNE - pátek 1. 6. od 17.00 do 21.00 hodin
Tvořivé odpoledne pro holky, zakončené opékáním špekáčků a stezkou odvahy/ 6-12 let/ 20 Kč

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - pátek 29. 6. od 17.00 do 20.00 hodin
Přijďte se společně rozloučit se školním rokem a zahájit letní prázdniny.
Opečeme si špekáčky, zahrajeme si hry,…/ 10 Kč/ dítě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONVERZACE v sedmi jazycích
Chcete se zdokonalovat nebo si jen tak povídat v angličtině, ruštině, němčině, italštině, španělštině, portugalštině nebo
arménštině? Kontaktujte naše dobrovolníky nebo recepce@svcivancice.cz a sjednejte si s nimi schůzku.
EXIT GAME V IVANČICÍCH NA HORIZONTU - „BLÁZINEC“
Úniková hra je akční zážitkovou hrou, která otestuje vaše schopnosti a logické uvažování.
Na Horizontu máte možnost si tuto aktivitu pro starší děti a dospělé vyzkoušet.
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ a FreeZ klub
vyhledat informace/ poradenství/ pomoc s úkoly či projekty/ setkávat se s kamarády/
užít si zábavu/ zdokonalit se v cizím jazyce/ uspořádat svoji párty/ …
denně od 14.00 do 18.00 hodin v budově SVČ na Zemědělské ulici
DĚTSKÉ CENTRUM - zábavná školička pro děti od 1,5 roku
pohybové cvičení, zážitkové učení, tvořivá a hudební činnost, pobyt venku
zapojení do kolektivu, individuální i kolektivní práce/ pondělí-pátek od 8.00 do 12.30 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ
pobytové a příměstské letní tábory – pro sportovce/ pro náctileté/ ve Zblovicích/ pro školáky/ tvořivé/
v Nových Bránicích/ v Dolních Kounicích/ na Kratochvilce - přihlásit se můžete osobně nebo přes rodinný účet

