Vstupné je dle platného ceníku letní plovárny.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změnu
programu a právo na případné zrušení akce.

Program akce:
12.00–12.30 rybaření na cíl
12.30–13.00 výroba zvířátek z balonků
13.00–13.30 záchranný kruh
13.30–14.00 kroketová dráha
14.00–14.30 malování vodních příšer
14.30–15.00 závody v plutí balonků
15.00–15.30 badminton
15.30–16.00 malování na obličej
16.00–16.30 lovení puků z bazénu
16.30–17.00 pétanque

Akce je určena pro děti a proběhne v čase
od 12.00 do 17.00 hodin. V průběhu akce
se bude soutěžit o zajímavé ceny!

„VÍTÁNÍ LÉTA“ NA LETNÍ PLOVÁRNĚ

V sobotu 5. 7. 2014
pořádá Sportovní zařízení města
České Budějovice p.o. akci
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Osvěžení v letních měsících můžete
nalézt na letní plovárně v Českých
Budějovicích. Ta je ve městě jediným
takto velkým areálem, co se rozsahu
týče. Slouží nejen obyvatelům města
a přilehlého okolí, ale i jeho návštěvníkům.
Původní městská plovárna byla na Sokolském ostrově otevřena již v roce
1933. Současné podoby se dočkala
v roce 2010, kdy byla za přispění ﬁnančních prostředků z Evropské unie
rekonstruována. Přestavba areálu zahrnula vlastní opravy bazénů včetně
nové technologie a kompletních rozvodů.

www.c-budejovice.cz

Otevírací doba:
od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014
9.30–20.00 hod.

Plovárna České Budějovice
Sokolský Ostrov 1
370 01 České Budějovice

V současné době tak mohou návštěvníci v areálu využít dva bazény, padesátimetrový pro plavce a menší pro
neplavce. Nechybí ani brouzdaliště
s věncem venkovních sprch, několik
vodních atrakcí a čtyřdráhová skluzavka. Možnost relaxace pak nabízí
písčitá i travnatá pláž.

Letní plovárna České Budějovice

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přinesou 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY
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