Výlet do ZOO – Po liščí stopě
Kdy: sobota 12. září 2020
Kde: v 9,30 hodin u spodního vchodu do ZOO (ul.Drážďanská)
předpokládaný konec v 16h tamtéž
Cena: 60,-Kč vstup děti a studenti (120,-Kč vstup dospělí)
Vezměte si sebou: pití a svačinu, tužku, oblečení dle počasí např. pláštěnka, kšiltovka, hodinky nebo mobil
Vedoucí akce: Nikola Radilová tel. 608 412 556
Program: prohlídka ZOO, soutěž „Po liščí stopě“ - v areálu zoo budou připravena stanoviště, na kterých mohou
soutěžit všichni dětští návštěvníci zoo v nejrůznějších oblastech - poznávací, sportovní, vědomostní,
přírodovědné, zručnostní. ÚČAST NAHLAŠTE DO PÁTKU 11.9.2020 Šárce Zeusové tel. 724 593 320
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