
 

 

  

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK 
Pro děti 3-6 let 

V CPR Ovečka Dobětice 

7.-9.7.   12.-16.7.   19.-23.7.   26.-30.7. 

CPR Ovečka Dobětice - Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem 

hernaovecka@charitausti.cz  734 768 399, 475 212 314 

 

Cena zahrnuje pitný režim po celý den, sportovní, technický a 

výtvarný materiál, dozor, program na celý týden (včetně 

zajímavých výletů), vstupné a cestovné, 1x oběd na výletě, 

odměny a zmrzlinu. 

Cena nezahrnuje stravu. Dítě musí mít svačinu i oběd z domova.  

Nejpozději 10 dní před klubíkem musí být uhrazena záloha 

700,- Kč. Platba pouze hotově v CPR Ovečka 

2.-6.8.    9.-13.8.    16.-20.8.    23.-27.8. 

Termíny pro léto 2021 

Cena 1000,- Kč 
 

(* 7.- 9.7.  cena 700,- Kč) 

CENA 

Dítě potřebuje: podepsanou lahev na pití, svačinu, oběd, bačkory, 

dle počasí vhodné oblečení a obuv na ven, do herny a na spinkání, 

batůžek na výlety, kšiltovku, dobrou náladu  

Přihlášky získáte na emailu hernaovecka@charitausti.cz nebo 

osobně v Ovečce. Přihlášení je možné do zaplnění kapacity. 

Rezervovat lze pouze celý týden. Cena se neupravuje dle 

odchozených dní. 

 

INFO 

mailto:hernaovecka@charitausti.cz
mailto:ovecka@charitausti.cz
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