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Nadační fond Jičín - město pohádky
Vás zve na tradiční tematické výlety
pro mateřské školy, ZŠ 1.-3.třída,
rodiny, skupiny ad.

Vyrážíme od 2. května
do 30. června 2019
Určitě jste slyšeli, že v Českém ráji
… za sedmero rybníky a lesy, stojí zámek kdesi …
Vydejte se s námi zámek objevit, projít se bájnou krajinou vysokých skal
a hlubokých roklí, kde čekají příběhy statečných rytířů. Cestu zpříjemní
různé aktivity – hry, soutěže, chybět nebude pohyb ani poučení a prostor
bude pro pověst, pohádku i písničku.
Trasa:
		
		
Délka trasy:
Sraz:
Termíny:
		
		
Startovné:

Lázně Sedmihorky, skála Osudová, Prokopská jeskyně,
Dračí skály, Zámecká rokle, Adamovo lože, Myší díra,
zámek Hrubá skála
4 km
v 9:00 na parkovišti Lázně Sedmihorky
v měsících květen, červen si ve dnech od pondělí do pátku 		
zvolte libovolný termín, na který je nutné se 7 dní před
konáním výletu přihlásit na adrese pohadka@pohadka.cz
30 Kč (jednotné), pedagogický dozor zdarma.

V závěru výletu obdrží každý účastník pamětní lístek.

PROPOZICE
• Minimální počet účastníků pro konání výletu je 10, v případě menšího 		
počtu zájemců se akce koná po dohodě s kontaktní osobou.
• Individuální volba termínu.
• Povinnost doprovodu pro osoby mladší 18 let (rodič, zákonný zástupce, 		
učitel/ka, vedoucí). Pedagogický doprovod s sebou jmenný seznam žáků.
• Účast na vlastní nebezpečí.
• V cíli obdrží každý účastník pamětní list a otisk originálního razítka.
• V případě velmi nepříznivého počasí (tj. silný déšť, bouřka) se akce 		
nekoná. V případě zrušení akce budou přihlášení informováni.
• Předpokládaná doba trvání akce 3-4 hodiny.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
• Na adrese pohadka@pohadka.cz , nebo poštou či osobně v kanceláři 		
Nadačního fondu JMP, Knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, 508 01 Jičín.
• Požadované informace: zvolené datum výletu, počet účastníků, třída, 		
věk, adresa školy, jméno a příjmení pedagoga ev. vedoucího 		
(osoba starší 18 let), telefonní číslo, e-mail.
• V případě malého počtu zájemců nebo špatného počasí se výlet koná 		
pouze po domluvě s kontaktní osobou:
Eliška Okolitová, tel.: 734 151 901.

DALŠÍ AKCE POŘÁDANÉ
NADAČNÍM FONDEM JMP
11. – 15. září 2019

29. ročník festivalu Jičín – město pohádky s podtitulem
Znám já jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků
Českého ráje. Více na www.pohadka.cz

DALŠÍ TURISTICKÉ MOŽNOSTI V JIČÍNĚ
•
•
•
•

Rumcajsova ševcovna
Interaktivní výstava Rumcajsův svět Radka Pilaře
Regionální muzeum a galerie
Valdická brána

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA:
Nadační fond Jičín – město pohádky
Eliška Okolitová
Tel.: +420 734 151 901
e-mail: pohadka@pohadka.cz

Nadační fond
Jičín – město pohádky

vylety.pohadka.cz

