
Animační program
(4. 3. - 11. 3. 2022)

Pátek
(4.3.)

Lezecká stěna
/RelaxCentrum (15-16 h)

Beskydské pexeso
/Sepetná (17-18 h)

Promítání pohádky
/Sepetná (19-21 h)

Sobota
(5.3.)

Pavoučí síť
/RelaxCentrum (16-17 h)

Detektivové
/Sepetná (19-20 h)

Neděle
(6.3.)

Střelba z praku
/RelaxCentrum (15-16 h)

Beskydský víceboj
/RelaxCentrum (16-17 h)

Trojboj v sále
/Sepetná (19-20 h)

Pondělí
(7.3.)

Výtvarné programy
/Sepetná (17-18 h)

Turnaj ve stolním hokeji
/Sepetná (19-20 h)

Úterý
(8.3.)

Beskydské pexeso
/Sepetná (15-16 h)

Florbalový turnaj
/RelaxCentrum (17-18 h

Promítání pohádky
/Sepetná, Sluníčko

(19-21 h)

Středa
(9.3.)

Bumper balls
/RelaxCentrum (16-17 h)

Beskydské Bingo
/Sepetná (19-20 h)

Čtvrtek
(10.3.)

Beskydské pexeso
/Sepetná (15-16 h)

Trojboj v sále
/Sluníčko (17-18 h)

Promítání pohádky
/Sepetná, Sluníčko

(19-21 h)

Pátek
(11.3.)

Lezecká stěna
/RelaxCentrum (15-16 h)

Detektivové
/Sluníčko (17-18 h)

Promítání pohádky
/Sepetná, Sluníčko

(19-21 h)

Doporučujeme se na programy včas nahlásit na recepci.
Animační program je vhodný pro děti od 6 let.



Animační program
(4. 3. - 11. 3. 2022)

Beskydské Bingo - dle motivu známé hry s čísly si zahrajeme beskydskou variantu s obrázky.

Beskydské pexeso - zahrajte si originální beskydské pexeso obřích rozměrů. Jednotlivé obrázky
jsou připevněny na speciální tabuli. Najít můžete motýla, lišku Bystroušku, hřib, segway,
borůvky, penzion Sluníčko, boha Radegasta nebo třeba i Lysou horu.

Beskydský víceboj - v tělocvičně RelaxCentra proběhnou soutěže jednotlivců nebo týmů.

Bumper balls - v tělocvičně nafoukneme velké gumové koule, ve kterých je při kutálení velká
zábava. Ti nejlepší zvládnou třeba i 3 kotouly za sebou :-)

Detektivové - v sále budou detektivové hledat předměty s různou bodovou hodnotou. Hraje se
na několik kol a vítězí detektiv s nejvyšším skóre.

Florbalový turnaj - přijďte si zahrát florbal do tělocvičny v RelaxCentru.

Lezecká stěna - otestujte svou zdatnost na lezecké stěně za asistence instruktora.

Pavoučí síť - zvládnete projít přes překážkovou konstrukci s lanky bez zazvonění rolničky? :-)

Promítání pohádky - budeme promítat v sále Hotelu Sepetná. Děti si budou moci odhlasovat,
na co se chtějí podívat. A rodiče si mohou dát v klidu sklenici vína v restauraci…

Střelba z praku - zvládnete trefit kuličkou připravené kužely. A kdo sestřelí všechny? :-)

Trojboj v sále - soutěž jednotlivců či týmů ve třech vybraných disciplínách.

Turnaj ve stolním hokeji - přijďte si zahrát stolní hokej a pobavit se s ostatními. Soutěžit budou
jednotlivci nebo třeba rodinné týmy.

Výtvarné programy - klidná aktivita v sále, kdy dostane prostor tvořivost…

Užitečné informace:

Tipy na výlety v Beskydech: www.poznavejtebeskydy.cz/tipy-na-vylet

Slevová karta Beskydy Valašsko Card: www.beskydycard.cz

Webkamery a počasí na Lysé hoře: www.lysahora.cz

http://www.poznavejte.beskydy.cz/tipy-na-vylet
http://www.beskydycard.cz
http://www.lysahora.cz

