
 1. - 4.7. 2019                8. 
 15. –
 29.7. 
 12.8. 

Denní činnost povedou zkušení vedoucí a lektorky 

Atraktivní program v prostorách Rodinného centra Korálek, Mini kina
dalších zajímavých míst, výlety, tvoření, sportovní aktivity, hry v
návštěvy turistických míst v okolí

 

Program: 
Do 8:30  příchod dětí 
8:30 – 9:00 ranní rozcvička a sportovní hry
9:00 – 9:30 svačina                            
9:30 – 12:00 dopolední vycházka           
12:30 – 13:30 odpolední klid 
14:00 svačina                                   
14:15 – 16:00 odpolední program
 

Cena při pobytu dítěte celý týden Po

www.rckoralek.cz          
 

 

TERMÍNY: 

4.7. 2019                8. – 12.7. 2019
– 19.7. 2019          22. – 26.7. 2019

29.7. – 2.8. 2019            5. – 9.8. 2019
12.8. – 16.8. 2019       19. – 23.8. 2019

Denní činnost povedou zkušení vedoucí a lektorky  

Malé skupiny dětí (max.10 dětí) ve věku 4 

prostorách Rodinného centra Korálek, Mini kina
, výlety, tvoření, sportovní aktivity, hry v

návštěvy turistických míst v okolí 

 
9:00 ranní rozcvička a sportovní hry 
9:30 svačina                            nebo  9:00 odchod na výpravu, výlet
12:00 dopolední vycházka           nebo  12:00   oběd v trávě
13:30 odpolední klid – odpočívárna v Mini kině, čtení a pro

14:00 svačina                                   nebo   14:00 Návrat z výletu
16:00 odpolední program a odchod dětí domů 

Cena: 420,-/ den 
Cena při pobytu dítěte celý týden Po- Pá: 390,- /den

Sleva  pro sourozence 7% 
 

Přihlášky a informace: 
          tel. 720 950 216                  e-mail: RCkoralek@gmail.com

12.7. 2019 
26.7. 2019 
9.8. 2019 

23.8. 2019 

max.10 dětí) ve věku 4 – 10 let 

prostorách Rodinného centra Korálek, Mini kina a 
, výlety, tvoření, sportovní aktivity, hry v přírodě, 

nebo  9:00 odchod na výpravu, výlet 
nebo  12:00   oběd v trávě 

Mini kině, čtení a promítání pohádek 
nebo   14:00 Návrat z výletu 

/den 

RCkoralek@gmail.com 



PROGRAM  
Týden 1. – 4.7.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden, kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Za strašidelnou legendou, návštěva muzeí, výlety 
za památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 8.7. – 12.7.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Za lesními skřítky, návštěva muzeí, výlety za 
památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 15.7. – 19.7.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Letem vodním světem, návštěva muzeí, výlety za 
památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 22.7. – 26.7.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Po stopách trilobita, návštěva muzeí, výlety za 
památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 29.7. – 2.8.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling V oblacích, návštěva muzeí, výlety za památkami 
i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 5.8. – 9.8.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Zpátky do pohádky, návštěva muzeí, výlety za 
památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 12.8. –16.8.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Zázračný les, návštěva muzeí, výlety za 
památkami i za zvířátky, minikino, aj.  

 
Týden 19.8. – 23.8.2019 
RC Korálek Rakovník: seznámení s účastníky, tématický týden,  kreativní dílny,  
vycházky, Rakovnické pověsti, Questling Za strašidelnou legendou, návštěva muzeí, výlety 
za památkami i za zvířátky, minikino, aj.  


