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POZOR OTEVÍRÁME
DĚTSTKÝ KLUB

Kde? 
prostory Komunitního 

centra pro rodinu 
DOMINO – Chvalčov, 

Školní 472

Kdy? 
každý pracovní den 

od 11.30 do 18.00 hodin. 
(v období školních 

prázdnin dětský klub 
nahrazují příměstské tábory)

Na základě realizace projektu TYKADLO, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0015690, doba realizace od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022, jehož cílem je pomo-
cí projektových aktivit dopomoci rodičům dětí navštěvujících předškolní zařízení 
(přípravné třídy ZŠ) a 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v při-
lehlých obcích, usnadnění sladění pracovních a rodinných povinností, otevíráme

DĚTSKÝ KLUB TYKADLO
V dětském klubu budou pro děti připraveny aktivity dle jejich zájmu – např. vý-
tvarná činnost, rukodělná činnost, tematicky zaměřený program apod., popřípa-
dě se mohou připravit na školní výuku na příští den. O děti se budou starat zku-
šené pečovatelky. Pracovnice dětského klubu přihlášené děti vyzvedne ve škole 
nebo školní družině a doprovodí je do klubu. Zde si je vyzvednou rodiče. 

Cena? 
zdarma
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POZOR OTEVÍRÁME
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY TYKADLO

Potřebné dokumenty k přihlášení do dětského 
klubu i na příměstské tábory:
• PŘIHLÁŠKA 
 Online přihlášku najdete na našich webových stránkách nebo si ji mů-

žete vyzvednout osobně v KCR DOMINO Chvalčov (ul. Školní 472).

• PÍSEMNÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 Po předložení (zaslání) požadovaných dokumentů (přihláška  

a vazba na trh práce obou rodičů /resp. jiné osoby pečující o dítě 
ve společné domácnosti/), se dohodneme na podpisu smlouvy.

 Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonu 733 734 371 
 nebo na emailu info@idomino.eu.

PŘIJĎTE 
MEZI NÁS!!!

V době školních prázdnin (podzimních, jarních, letních) budou v prostorách dětského 
klubu ve Chvalčově připraveny pro přihlášené děti příměstské tábory. Program bude za-
hrnovat klasické táborové činnosti, různé sportovní a vědomostní hry, vycházky do okolí, 
výlety apod. Přesnější program budou rodiče včas dostávat od táborových pracovníků. 
O děti se budou starat zkušení táboroví a oddíloví vedoucí.

Cena?  
Zdarma 

pouze symbolický příspěvek 
např. na stravné, vstupné, 

jízdné, pojistné apod.

Kdy? 
vždy v době školních 

prázdnin, v pracovní dny, 
od 6.00 

do 18.00 hodin

Kde? 
prostory Komunitního 

centra pro rodinu 
DOMINO – Chvalčov, 

Školní 472


