Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout možnost celoroční aktivity pro Vaše dítě. Jsme
dětský oddíl „Dinosaurus“ s dnes již více než pětatřicetiletou historií. Přinášíme Vám zde
stručně několik údajů o nás a naší činnosti. Pro více informací a se všemi případnými dotazy
se můžete obrátit na některé z telefonních čísel či mailovat.

›› www.facebook.com/oddildinosaurus

Něco o nás
 Jsme nezisková organizace mladých ochránců přírody (MOP) spadající pod Český svaz ochránců přírody
(ČSOP) s celoroční činností v podobě každotýdenních i měsíčních akcí.
 Vedení oddílu tvoří zkušení vedoucí s certifikací od MŠMT pro výchovu a práci s dětmi a mladí talentovaní
instruktoři. Dětem se věnujeme ve svém volném čase, a pokud je to možné, snažíme se o bližší kontakt
s Vámi – rodiči nám svěřených dětí – pro maximální spokojenost na obou stranách.
 Oddíl funguje již více než 35 let a za tu dobu má své již ustálené tradice a zvyklosti, ale především
ohromnou historii, během níž oddílem prošlo na 500 dětí.
 Scházejí se u nás kluci i holky různého věku a kromě množství různých her se naučí novým dovednostem
a znalostem nejen z oblasti přírody a tábornictví. Při tom si užijí spousty legrace a odnášejí si zážitky
a zkušenosti na celý život.
 Děti zažívají mnoho situací, kde mohou projevit jak svůj názor a schopnosti, tak třeba i umělecký talent.
Oblíbenou činností je totiž též hraní a zpěv písniček, nacvičování různých drobných hraných scének apod.
S dětmi také malujeme, modelujeme, batikujeme, pleteme pomlázky atd.
 Děti se schází každý týden na schůzce v naší klubovně od 17.00 do 18.45. Schůzky bývají každý rok v jiné
všední dny. Zaleží na aktuálních časových možnostech všech dětí, kterým se snažíme přizpůsobit.
 Na schůzky děti vodí a na konci si vyzvedávají rodiče osobně, případně pokud je dítě samostatné, může po
dohodě s námi chodit samo. Na první schůzku pochopitelně můžete přijít s dětmi i Vy. Děti se nebudou
bát cizího prostředí a Vy získáte lepší představu o naší činnosti.
 Dítě nepotřebuje na schůzky žádné zvláštní vybavení. Drobnosti, které používáme, stojí pár korun
(notýsek, uzlovačka – provázek, tužka, šátek, …). Co přesně je třeba s sebou nosit a veškerá „co a jak“ se
děti dozvědí na prvních schůzkách.
 Každý měsíc jezdíme na víkendovou (Pá-Ne) akci („výpravu“) po krásách naší vlasti někam do přírody.
Výpravy zapadají svým programem do celoroční hry.
 Na první schůzce děti dostávají plán akcí na dané pololetí, abyste je mohli včas zařadit do Vašich plánů.
 Vrcholem celoroční činnosti je pak letní tábor na přelomu července a srpna.
 Registrační poplatek je téměř symbolický. V roce 2020 činí 600 Kč na pololetí + poplatky za výpravy
(kolem 300 Kč za akci). V ceně registračního poplatku je navíc zhotovení Zelené karty s nárokem na slevu
v mnoha zařízeních: ZOO, muzea, hvězdárny, jeskyně, hrady, zámky, … viz http://zelenakarta.csop.cz.

Kontaktní informace
 adresa klubovny: Truhlářská 1102/17, Praha 1 – Nové Město, 110 00
 web: www.oddildinosaurus.cz
 e-mail: dinosaurus@oddildinosaurus.cz
 Ing. Kateřina Paličková (hlavní vedoucí),
 Ing. Tibor Strašrybka (vedoucí),
 Ing. Miloslav Kazda (vedoucí),

tel. +420 724 440 639
tel. +420 777 251 802
tel. +420 603 771 208

Děkujeme za Váš čas strávený nad tímto dopisem a v případě, že jsme Vás zaujali, se těšíme s Vámi i Vašimi
dětmi na viděnou.
Vedení oddílu Dinosaurus

