MIKULÁŠ NA BAZÉNE
KEDY A KDE ?
V piatok 5.12.2008 od 17:45 hod
KTO ?
-

pre predškolskú mládež 0-5 rokov
pre mladší školský vek 6-9 rokov
pre starší školský vek 10-13
pre všetkých čo nezostárli

AKO ?
Mikulášska čiapka je minimom a kostýmy súvisiace s Vianočnou tradíciou či vodou sú vítané.
HARMONOGRAM
17:45 ..................
18:00 ..................
18:15 ..................
18:15 – 19:15 .....
19:15 ..................

zraz vo foyer pred bazénom Lafranconi pri FTVŠ UK Bratislava
nás vpustia dnu do šatní
môžeme skočiť do bazéna
pásmo scénok, súťaží a skečov na suchu i vo vode
rozdávanie darčekov

SÚŤAŽE A SCÉNKY
AUSTRÁLSKY ZNAK – nezvyčajné plávanie nohami napred
VODNÝ PING PONG – fúkaním do loptičky na druhú stranu bazéna
TUG OF WAR – preťahovanie …./lanom/
NAJPOMALŠÍ POTÁPAČ – plávanie na šírku bazéna nezvykle pomalou rýchlosťou
HAWAJSKÁ VLNA – surfing na vlnách
BLÁZNIVÁ STONOŽKA – masový pád do vody na juhoamerický spôsob
UW BASKET – držanie basketbalovej lopty na dne
MANDARINKOVÉ MATINÉ – vyhráva najšikovnejší zberač mandariniek
VC KRÍŽNA – súťaž v šliapaní vody
SVIEČKOVÝ PRETEK – komu nezhasne sviečka
ŽRALOČIA ŠTAFETA – na 8x25 metrov SHARKštýlom
LOV NA RYBY – vyvrcholenie podujatia
VSTUPNÉ
100 Sk na dieťa do 13 rokov (sprevádzajúci rodič zdarma)
POZOR!
Naviac zdvorilo prosíme každého účastníka o prinesenie:
- minimálne 1 ks vytvoreného (alebo zakúpeného) mikulášskeho balíčku (2-3 kúsky ovocia,
sušené ovocie, oriešky, miničokoláda alebo Kinderko atď...... je jasné čo sa s ním udeje....
- 10 ks mandariniek/ na účastníka
DOPORUČUJEME VZIAŤ:
- plavky a plavecké okuliare
- potápačská masku, plutvy, trubicu
- obuv na bazén, uterák, šampón
- plavecké okuliare
- pitie v plastovej fľaši
- píšťalky, rapkáče hrkálky a iné povzbudzovadlá
Prines svojho syna, synovca, dcérku, babku či priateľov zo školy a príď sa zabaviť.
Prihlášky o počte detí formou SMS na čísle: 0903 228 688 alebo mail na skola@pro-dive.sk

