
ANIMAČNÍ PROGRAM – lichý týden 

Pojďte si s námi užít zábavu a hry během Vašeho pobytu v Lipno Lake Resortu! Program je zajištěn i v případě nepříznivého počasí. 

Změna programu je ale vyhrazena. Animátorky nepřebírají odpovědnost za Vaše děti. Účastí dítěte na animačním programu 

vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas s tím, že vrámci animačního dne budou pořízeny fotografie, které mohou být použity k 

marketingovým účelům a zveřejněny  na sociálních sítích  Lipno Lake Resortu. 

Těší se na Vás animátorky Naty (tel.: +420 775 190 108) a Evča ☺  

Sraz je u animačního stanu, pokud nebude uvedeno jinak.  

 8:30 – 9:00 9:15 – 11:30 13:30 – 15:30 15:30 – 17:00 19:00 – 21:00 

Pondělí Rozcvička 
Kreativní 

olympijské 
dopoledne 

Florbal (hřiště) Kroket 
Zahajovací 
olympijský 
ceremoniál 

Úterý Ranní výprava Výroba lampionů 
Olympijské herní 

odpoledne 
(hřiště) 

Minigolf 
Lampionový 

průvod 
(20:30 – 22:00) 

Středa Rozcvička 
Příprava masek 

na karneval 
Výprava se 

skřítkem Wítkem 
Herní olympijské 

odpoledne 
Karneval 

Čtvrtek Ranní výprava Tvoření se sádrou 
Olympijské hry 

(hřiště) 
Kreativní 

odpoledne 

Hledání 
olympijského 

zlata 

Pátek Rozcvička Kreativní čtení Pétanque 
Odpoledne s 
deskovkama 

Táborák 



ANIMAČNÍ PROGRAM – sudý týden 

Pojďte si s námi užít zábavu a hry během Vašeho pobytu v Lipno Lake Resortu! Program je zajištěn i v případě nepříznivého počasí. 
Změna programu je ale vyhrazena. Animátorky nepřebírají odpovědnost za Vaše děti. Účastí dítěte na animačním programu 
vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas s tím, že vrámci animačního dne budou pořízeny fotografie, které mohou být použity k 
marketingovým účelům a zveřejněny na sociálních sítích Lipno Lake Resortu. 

Těší se na Vás animátorky Naty (tel.: +420 775 190 108) a Evča ☺  

Sraz je u animačního stanu, pokud nebude uvedeno jinak.  

 

 8:30 – 9:00 9:15 – 11:30 13:30 – 15:30 15:30 – 17:00 19:00 – 21:00 

Pondělí 
Ranní protažení 

těla 
Kreativní 

dopoledne 
Výprava se 

skřítkem Wítkem 
Seznamovací hry 

Večerní promítání 
(21:00 – 23:00) 

Úterý Ranní výprava Výroba lampionů Pétanque 
Olympijské hry 
s míčem (hřiště) 

Lampionový 
průvod 

(20:30 – 22:00) 

Středa 
Ranní protažení 

těla 

Výroba 
karnevalových 

masek 

Olympijské hry 
(hřiště) 

Kroket Karneval 

Čtvrtek Ranní výprava Kreativní čtení 
Herní odpoledne s 

Kubbíkem 
Odpoledne s 
deskovkama 

Hledání pokladu se 
skřítkem Wítkem 

Pátek 
Ranní protažení 

těla 
Výroba suvenýrů ze 

sádry 

Herní odpoledne se 
skřítkem Wítkem 

(hřiště) 
Malování na obličej Táborák 


