Dopravní soutěž rodičů a dětí předškolního věku
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel:
Partneři akce:

10. 11. 2014
Hopsárium – svět rodinné zábavy, Vrbenská 2290, 370 01 České
Budějovice, www.hopsarium.cz, info@hopsarium.cz, +420 606 899 988
Hopsárium - svět rodinné zábavy ve spolupráci s Jihočeským krajem
a organizací Besip
Chata Lanovka, Profiautoškola ÚAMK ČR České Budějovice, Skiareál Lipno,
AUTOMOTOklub České Budějovice, Statutární město České Budějovice,
Müller ČR/SR k.s., Lipno baví

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2014 Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem nebo telefonicky.
Program soutěže:
Prezence:
Zahájení soutěže:
Předpokl. konec:

od 12:30 hod.
13:00 hod.
17:00 hod.

Účastníci:

Soutěž je určena pro 2 členná rodinná družstva - dítě předškolního věku
(vhodné pro děti 5-7 let) a rodič nebo prarodič. Z každé rodiny se může
zúčastnit 1 družstvo. Celkový počet soutěžních dvojic je 30 (60 os.).

Disciplíny:

Pohyb na dopravním hřišti – pravidla silničního provozu v praxi.
Jízda zručnosti
Pravidla silničního provozu a dopravní značení – děti – ústní test, dospělí
písemný test

Ceny a vyhlášení:

Po vystřídání všech dvojic na všech stanovištích bude spočítáno pořadí
dvojic a budou vyhlášený výsledky a předány ceny. Vyhlášeny budou první
3 družstva, z nichž všichni obdrží věcné ceny.
Každý z účastníků bude odměněn upomínkovými předměty.

Ostatní informace:

Pro disciplíny na dopravním hřišti je potřeba, aby každý ze soutěžících měl
na hlavě helmu. Pohyb v Hopsáriu je bez bot, je vhodné mít s sebou
přezůvky. Doporučujeme sportovní oblečení s dlouhým rukávem.
Soutěžící mohou s sebou do Hopsária přivézt rodinné příslušníky, jako
diváky. Vstupné ani startovné nebude účtováno. Pohyb na atrakcích bude
omezen tak, aby nenarušoval průběh soutěže, atrakce budou v provozu.
Po ukončení soutěže bude Hopsárium otevřeno pro účastníky a diváky
do 19 hodin, kdy bude možné využít hernu bez omezení.

Dopravní soutěž rodičů a předškolních dětí
PŘIHLÁŠKA
Termín konání:

pondělí 10. 11. 2014

Uzávěrka přihlášek: středa 5. 11. 2014
Místo konání:

Hopsárium, Vrbenská 2290, České Budějovice

Vyplňte prosím čitelně:

Jméno dospělého účastníka:
Jméno dětského účastníka:
Věk dětského účastníka:
Příbuzenský vztah účastníků:
Adresa:
Telefon:
Email:
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na soutez@hopsarium.cz, nebo
poštou na adresu Hopsárium, Vrbenská 2290, 370 01 České Budějovice.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem nebo telefonicky.

