Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
IČ: 26600285
Telefon: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613 - 616
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz

Vážení rodiče a příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.,
v letošním roce slaví Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 15 let svého působení v Pardubickém kraji.
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu s program pro rodiny s dětmi: Odpoledne s ranou péčí v Apolence.
Termín a místo konání:
Oslava se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin na farmě organizace Apolenka z.s.,
v Pardubicích - Spojile, Na Okrajích 156.
Parkování bude zajištěno na přilehlé pastvině, pro rodiny s kočárkem či vozíkem v areálu farmy, areál farmy
je pro kočárek i vozík dobře sjízdný.
směr Holice

Pardubice - Dubina

Pro Vás a Vaše děti bude připraven zajímavý program:
12:30 - 17:30 hodin
Prezence účastníků a informace k programu - u vstupu do areálu farmy.
13:00 - 17:00 hodin

Tematické hry na pěti stanovištích s drobnými odměnami pro účastníky.

13:30 - 17:30 hodin

Odměňování účastníků her na základě účastnické karty - u vstupu do areálu farmy.

13:00 - 14:00 hodin

Návštěva u zvířátek - komentovaná prohlídka farmy se spoustou zajímavostí.
Zvířátkům je možné přinést tvrdý chléb, jablíčko nebo mrkev.

14:00 - 14:15 hodin

Seznámení s hiporehabilitační klisnou Merry, která odchází do koňského důchodu.
Jako poděkování také ocení tvrdý chléb, jablíčko nebo mrkev.

14:15 - 15:00 hodin

Křest nového služebního automobilu, pro které budeme společně hledat jméno.
Autor jména, kterým komise automobil pojmenuje, bude odměněn.

15:00 - 16:00 hodin

Návštěva u zvířátek - komentovaná prohlídka farmy se spoustou zajímavostí.
Zvířátkům je možné přinést tvrdý chléb, jablíčko nebo mrkev.

16:00 - 17:00 hodin

Tvořivá dílna s návodem pro vytvoření jednoduchého výrobku z ovčí vlny.

16:00 - 18:00 hodin

Posezení u ohně s možností opékání za doprovodu kytary. Opékací pruty budou
na místě k zapůjčení, vše k opékání si přineste s sebou.

V areálu farmy je dětské hřiště a částečně zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí, bezbariérová
toaleta, stánek s drobným občerstvením a produkty vyrobenými na farmě. Doporučujeme vhodné oblečení
a obuv pro pohyb na farmě.
Na realizaci programu se podílí tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. a organizace Apolenka z.s.
Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:
Mgr. Martina Petelíková: telefon: 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz
Těšíme se na vaši účast a věříme, že si odpoledne s námi dokonale užijete.
Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

