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Letní den se Spolu dětem | Kam s dětmi – aktivity
pro děti a jejich rodiče
Dnes vám přinášíme 4786 akcí
Domů
O nás
Kdo jsme
Redakční rada
Soutěžte
Registrujte se
Vložte akci/místo
Přihlásit
Nápověda na vkládání vašich tipů
Informace o akci
Prohlašuji, že vložené informace jsou v souladu s pravidly pro vkládání akcí.
Pravidla zde.
Obrázek akce:

Soubor nevybrán.

Jméno autora
fotografie:
Email autora
fotografie:
Název akce:
Kraj:
Město:
Ulice a č.p.:
Telefon:
E-mail:
WWW stránky:
Termín akce:

Od:
Do:

Otevírací doba:

Kategorie:

do mateřského centra, klubu
s tatínkem (první pomoc pro tatínky)
za poznáním (hrady, zámky, muzea, výstavy)
do kurzu (jazykové, výtvarné, hudební)
za zvířátky a přírodou
za sportem (cyklostezky, plavání, cvičení)
na výlet (výletní místa regionu)
do restaurace (s dětským koutkem, dětská jídla)
do hotelu, penzionu
na hřiště
za zdravím (pediatři, pohotovost, zubaři)
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za zábavou (dětské dny, kina, divadla, vystoupení)
hlídání dětí

Doporučeno pro:

0-3
3-6
6-9
9-14
0-14

Dlouhodobé akce:

Výlety - Hrady a zámky
Výlety - Muzea a planetária
Výlety - Zoo, botanické zahrady a parky
Výlety - Výlety za zábavou
Výlety - Dovolená, hotely a penziony
Sport - Stadiony, kluby, sportovní a lanová centra
Sport - Plavání
Sport - Cvičení
Sport - Cyklo a brusle
Vzdělávání - Školy
Vzdělávání - Školky
Vzdělávání - Mateřská centra
Vzdělávání - Kluby
Zdraví - Pediatři
Zdraví - Zubaři
Zdraví - Pohotovost
Ostatní - Restaurace
Ostatní - Pro maminky
Ostatní - Pro tatínky
Ostatní - Dětská hřiště
Ostatní - Hlídání dětí

Krátkodobé akce:

Kultura - Kina
Kultura - Divadla
Kultura - Výstavy
Kultura - Akce
Sport - Závody
Sport - Sportovní akce

Mini popis (na HP):
Krátký popis:

Kompletní popis:

> Vyhledej akci
Kde
Co
Od
Do
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Hledám něco jiného

> Letní den se Spolu dětem

Foto: Spolu dětem o.p.s.
To se mi líbí

0

> Termín
16.7.2013 - 16.7.2013

> Hodnocení
0 (0x)

> Pro děti ve věku:
0-14

> Popis
Přijďte si užít Letní den se Spolu dětem! Program pro děti: - zdobení lahodných sušenek, výtvarný koutek s
obrázkovou soutěží, hlavolamy, doplňovačky a jiné hry s tužkou a papírem, rozverné hry pro malé i velké
(pohybové, kreativní a logické). Dobrostánek Spolu dětem: - prodej darovaných věcí; výtěžek bude použit na
vzdělávací aktivity pro děti z dětských domovů. Stánky s občerstvením a posezením: - káva, nápoje, palačinky
a další dobroty. Hudební program Více informací na: https://www.facebook.com/?ref=logo#!/events
/538156822910031/?fref=ts

> Otevírací doba
10:00 - 18:00 hod

> Kontakt
Kraj: Praha
Město: Praha 2
Ulice: Náměstí míru
Telefon: 776 639 000, 739 642 563
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E-mail: jani.j@seznam.cz, info@spoludetem.cz
Web: http://www.spoludetem.cz
Přidat komentář

> Komentáře

Výlety
Hrady a zámky Muzea a planetária Zoo, botanické zahrady a parky Výlety za zábavou Dovolená, hotely a
penziony

Sport
Stadiony, kluby, sportovní a lanová centra Plavání Cvičení Cyklo a brusle

Vzdělávání
Školy Školky Mateřská centra Kluby

Zdraví
Pediatři Zubaři Pohotovost

Ostatní
Restaurace Pro maminky Pro tatínky Dětská hřiště Hlídání dětí
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