
Občanské sdružení Nedánov Boleradice
Tel. 776 309 436, e-mail: os.nedanov@seznam.cz

www.boleradice.cz/Spolky a sdružení/OS Nedánov

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

POLEHRÁDEK – výuka lidových tanců  spojených s lidovými zvyky našeho kraje

6 let (předškoláci) – 11 let        vede Martina Bubeníčková a Bronislava Hutáková

Pondělí 15:00 – 16:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 200,- Kč/pololetí (150,-Kč/pololetí - dítě člena OS Nedánov)

COUNTRY TANCE – výuka country tanců

6 let (předškoláci) – 20 let             vede Hana Divišová a Veronika Majerová

Úterý 16:00 – 17:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 150,-Kč/pololetí (100,-Kč/pololetí - dítě člena OS Nedánov)

LINE DANCE – výuka line dance

6 let (předškoláci) – 20 let                     vede Hana Divišová a Veronika Majerová

Úterý – sudý týden - 17:00 – 18:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 100,-Kč/pololetí (80,-Kč/pololetí - dítě člena OS Nedánov)

CLOGGING – výuka stepu

9 let (3.třída) – 20 let                             vede Hana Divišová a Veronika Majerová

Úterý – lichý týden 17:00 – 18:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 100,-Kč/pololetí (80,-Kč/pololetí - dítě člena OS Nedánov)

AKCE – pokud bude Vaše dítě současně navštěvovat Country tance, Line dance a clogging

Cena 250,-Kč/pololetí (180,-Kč/pololetí - dítě člena OS Nedánov)

SLUNÍČKA – cvičení rodičů s dětmi věnované vývoji pohybu batolat, přímému kontaktu

                         doplněné písničkami, říkadly aj.

5 – 24 měsíců                    vede Jitka Zoubková (tel.608 862 264) a Věra Málková

Listopad – březen, středa 16:00 – 16:45 hod.

Tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 50,-Kč/dítě 5 – 12 měsíců, 100,-Kč/dítě 12 – 24 měsíců

PASTELKA – cvičení rodičů s dětmi zaměřené na koordinaci pohybu, tolerančních     

                          dovedností, výtvarné dílničky a spoustou tématických činností

2 roky – 5 let                     vede Jitka Zoubková (tel.608 862 264) a Věra Málková

Listopad – březen, středa 16:45 – 17:30 hod.

Tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice

Cena 350,-Kč (300,-Kč - dítě člena OS Nedánov), v ceně je mikulášský balíček

Pozn.: minimální počet pro otevření je 5 dětí

mailto:os.nedanov@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/Spolky


V případě Vašeho zájmu o některou z nabízených volnočasových aktivit, vyplňte prosím tuto návratku

a doručte ji vedoucímu vybraného kroužku, nebo na adresu Bohuslav Barek – předseda OS Nedánov, 

Pastýřská 323, 691 12  Boleradice.

Mám zájem, aby mé dítě ……………………………………….., věk ……….,

navštěvovalo ……...………………….....................ve školním roce 2011/2012

pořádaný Občanským sdružením Nedánov.

Dítě po skončení hodiny :

-   budu vyzvedávat osobně v tělocvičně ZŠ a MŠ Boleradice.*

-   odchází z tělocvičny  ZŠ a MŠ samostatně.*

………………………………………..

            podpis, telefonní kontakt

Pozn.: Úhradu za 1. pololetí proveďte nejpozději do 31.10.2011, za 2. pololetí do 28.2.2012, úhradu za 

Sluníčka a Pastelku do 31.11.2011 u paní Věry Málkové, Boleradice 225.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
* nehodící se škrtněte
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