NEWSLETTER
PROSINEC 2016
Vánoce jsou svátky nejen klidu, míru, plných mís cukroví a kaprů ve vaně. Vánoce, to jsou
také svátky radosti, štěstí a veselí, které si vzájemně lidé přejí. Vánoční pohodu a hodně zdraví
přejí zaměstnanci Domu dětí a mládeže Vratimov.

MIKULÁŠ
Stejně jako každý rok i v letos v prostorách Domu děti a mládeže Vratimov přivítáme svatého
Mikuláše a jeho pomocníky a to v neděli 4. 12. 2016 od 16:00 hodin. Na děti čeká pestrý program plný tvoření, her a tance. Hodné děti, které budou mít připravenou básničku nebo písničku pro Mikuláše, dostanou dáreček.
Balíček pro své dítě předají rodiče u vstupu. Prosíme o řádné označení jménem a příjmením
dítěte. Pro zájemce, kteří chtějí mít vzpomínku, bude připraveno focení. Za drobný poplatek si
domů odnesete hotovou fotografii.
Rezervace vstupenek na recepci DDM nebo na tel. čísle 596 733 990. Kapacita míst je omezena,
proto neváhejte. Akce vhodná především pro děti ve věku cca 2 – 6 let. Podrobné informace o
konání akce se dozvíte na www.ddmvratimov.cz, na facebooku nebo pište, mailujte nebo volejte: Věra Pacíková, 734 443 694 v.pacikova@ddmvratimov.cz
Za DDM Vratimov Věra Pacíková, Pedagog volného času.

Galashow mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
Přijďte strávit příjemný předvánoční podvečer do sportovního areálu Ostrava na Varenské ulici.
V pátek 16. prosince 2016 od 17 hodin se nám představí všechny skupiny Mažoretek ZIK-ZAK
Vratimov.
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Sportovní den - badminton, fotbal
Sportovní den pro děti od 8 do 18 let jsme připravili na sobotu 10. prosince 2016 v tělocvičně
v Řepištích. Od 9:00 hodin proběhne turnaj v badmintonu ve čtyřhrách mírně pokročilých
a pokročilých hráčů. Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů.
Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné sety do 15 bodů (případný třetí rozhodující set
bude hrán do 11 bodů v případě rozdílu o 2 body, systém každý s každým).
Od 13:00 hodin vypukne turnaj fotbalistů. Ukaž své dovednosti ve fotbale. PODMÍNKA
ÚČASTI - 1 FOTBALISTA + 1 RODIČ (NEBO SOUROZENEC).
Startovné: 50 Kč, platí se v den turnaje při prezenci nebo na
recepci DDM Vratimov do 8. 12. 2016. (platí se hotově, nebude
možné platit platební kartou - prosíme o připravení si přesné
částky).
Zaregistrovat se můžete na e-mail:
m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo v recepci DDM Vratimov,
nejpozději však do 8. 12. 2016, do 18 hodin. Požadované údaje
pro přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon. Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním
propozic.

Informace o kroužcích
Kroužky DDM Vratimov probíhají od října do konce května. Rodiče přihlašují děti do kroužku na celý školní rok. Zápisné do kroužku je kalkulováno na každý kroužek zvlášť. Při stanovení ceny bereme v potaz náročnost na vybavení kroužku, pronájmy prostor, pojištění dětí,
mzdu vedoucího kroužku, režijní náklady zařízení a předpokládaný počet dětí v kroužku. Zápisné je kalkulováno na počet lekcí, které na daný kroužek vycházejí. Je vždy uvedeno za celý
školní rok. Ve výjimečných případech je možno zápisné rozložit do dvou splátek na základě
písemné žádosti rodičů (uložena v dokumentech na webu DDM Vratimov nebo vytištěná na
recepci). Žádost schvaluje ředitelka DDM Vratimov. V případě schválení žádosti musí být poslední splátka uhrazena do 31. 12. 2016.Do kroužků je možno přihlásit se v průběhu celého
školního roku. Podmínkou je volná kapacita. Některé kroužky už nové členy nepřijímají, ale
některé jsou stále otevřené. Zájemcům doporučujeme nejdříve vybraný kroužek navštívit, zjistit, zda jim vyhovuje a teprve potom se přihlásit, potvrdit přihlášku a uhradit zápisné. Účastníkům, kteří se přihlásí do zájmového útvaru později, bude zápisné adekvátně sníženo za každý měsíc, kdy kroužek nenavštěvovali.
Odhlásit účastníka během školního roku je lze pouze na základě písemné žádosti. Vrácení poplatku je možné za podmínek uvedených ve vnitřním předpise DDM Vratimov (stěhování,
dlouhodobé onemocnění apod.). Ředitelka DDM Vratimov může na základě písemné žádosti
rodičů při splnění předepsaných podmínek poskytnout slevu až 100 % z ceny zápisného
(bližší informace na webu nebo osobně).
Údaje ze statistického výkazu: v letošním školním roce jsme nabídli na všech našich pobočkách 118 kroužků, které v současné době navštěvuje 971 účastníků. Všem účastníkům se snažíme vytvořit příjemné prostředí a podmínky pro smysluplné trávení volného času. Jsme otevřeni Vašim postřehům a požadavkům. Naším cílem je „Váš volný čas pod naší střechou“.
Bc. Hana Nevrlá ředitelka DDM Vratimov
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Pozvánka na pobyt rodičů s dětmi - léto 2017
V měsíci červenci 2017 v rámci pobytu rodičů s dětmi zamíříme již tradičně do severní
Dalmácie, městečka Pakoštane. Pro velký zájem pořádáme dva po sobě jdoucí turnusy.
Ubytováni budeme v apartmánové vile Marko s vlastní zahradou. V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování se závěrečným úklidem, polopenze, pitný režim, pojištění, večerní program, soukromá placená pláž, zdravotník a balíček na zpáteční cestu.
Termíny pobytu: I. - 7. 7. – 16. 7. a II. - 14. - 23. 7. 2017
Informativní schůzka pro zájemce je ve středu 18. ledna 2017 v 16:00 hodin – DDM Vratimov.
Těší se Renča a David Böhmovi.

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9.00—11.00

VTÍPek

Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14.00 – 19.30
Úterý
14.00 – 18.30
Středa
14.00 – 20.00
Čtvrtek
14.00 – 19.00
Pátek
14.00 – 19.30

Učitel říká: "Pepíčku, vyskloňuj mi slovo chléb."
Pepíček:
"Kdo, co? Chléb.
S kým, čím? Se salámem.
Komu, čemu? Mně."

ZŠ Datyňská
Družina ZŠ

LDT—léto 2017

7:50 - 14:00
12:00 - 16:30

Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta
Zdroje: archív DDM Vratimov
www.picgifs.com/graphics/b/badm

www.ddmvratimov.cz

Nabídka letních dětských táborů bude zveřejněna na
našich webových stránkách od 3. ledna 2017.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že
v souladu s organizačním řádem DDM
Vratimov, z důvodu vánočních prázdnin
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, nebudou probíhat kroužky. Recepce zavřená.
Děkujeme za pochopení.
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