HÁDANKY V ZOO
Praha 14. 9. 2015 – Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy přichystal pro děti od 6 do 15
let na pondělí 21. září mezi 13.30 a 18 hodinou již třetí ročník oblíbené akce
Hádanky v zoo.
Které dítě by nechodilo rádo do zoo, navíc když mu prohlídku zvířat zpříjemní soutěžní
odpoledne o spoustu zajímavých cen.
I letos budou mít děti možnost navštívit tuto akci zdarma, stačí, když vyplní rezervační
formulář na volný vstup na našich webových stránkách (www.ddmpraha.cz/zoo)
a budou se dále řídit přiloženými instrukcemi.
Poté je čeká uvnitř areálu vědomostní soutěž, ve které si budou moci ověřit své
přírodovědné znalosti (na akci je potřeba se dostavit mezi 13.15 – 16.30 před hlavní
vchod do zoo, aby byl dostatek času projít stanovenou trať). Kdo odpoví správně alespoň
na polovinu otázek a projde třemi povinnými stanovišti (Rozhledna, Gočárovy domy
a Geostezka), bude zařazen do slosování o hodnotné ceny od firem LOAP a BIKE
EMERGENCY, které proběhne na závěr akce. Všichni soutěžící navíc dostanou za účast
ještě sladkou odměnu.
Soutěž je určena jak pro jednotlivce, tak i pro školní družiny (1. a 2. třída ZŠ).
Školní družiny: vstup zdarma má kromě dětí i pedagogický doprovod. Družiny budou
soutěžit na jednu hrací kartu. K přihlášení je nutné kontaktovat pana Richarda
Vaculku, 777 706 585, vaculka@ddmpraha.cz. Obratem vám bude zaslána přihláška.
Úspěšní řešitelé budou zařazeni do slosování o 3 ceny - stolní hry.
Důležité!!! Vstupenky si družiny mohou vyzvednout v infostánku DDM hl. m.
Prahy před hlavním vchodem do zoo mezi 13.15 - 16.30.
Přijďte si zpříjemnit začátek školního roku a strávit příjemné zářijové odpoledne plné
zábavy a dobrodružství.
Akce probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy.
Info o akci a fotografie z minulých ročníků najdete na www.ddmpraha.cz/zoo.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším volnočasovým střediskem v Praze, jehož
zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci Domu dětí a mládeže pracuje přes 500
zájmových kroužků a 6 otevřených klubů pro mládež. Další jeho činností je pořádání
letních, zimních a příměstských táborů, akcí pro širokou veřejnost, soutěží,
mezinárodních a vzdělávacích aktivit.

