Naučně zábavní putovní Park Tři Věže
představí národní bohatství a kulturní
dědictví dětem i dospělým ve Vaší škole,
školce, družině, obci, městečku.

HRAJTE SI A POZNÁVEJTE, KOUZELNÍKA A KAŠPÁRKA UŽ JSTE JISTĚ VIDĚLI.
Program, který nově přinášíme do českých škol i školek, měst a obcí již realizujeme po tři roky
s rodinami s dětmi po celé ČR. Naše akce navštívilo od roku 2009 přes 380 000 návštěvníků.
Když nás po šedesáté jedna maminka a paní učitelka požádala, proč nechodíte do škol a školek,
řekli jsme si: „Je čas přinést něco jiného, než divadélko, šermíře či bublináře.“

NAŠI ASISTENTI PŘIVEZOU NAUČNĚ-ZÁBAVNÍ STEZKU NÁRODNÍHO
BOHATSTVÍ S OSMI STANOVIŠTI DO VAŠEHO MĚSTEČKA, OBCE, ŠKOLY,
ŠKOLKY ČI DRUŽINY

Stezku si užijí děti od 3 let do 99 let. S kamarády, spolužáky, rodiči
i pedagogy prožijí báječné dvě hodiny při hádankách, kvízech
a hrách.
Cena programu od 12 000Kč + DPH. Kilometrovné 8Kč/1km.
Součástí programu je hrací karta a odměna pro každé dítě
od našeho partnera Playmobil ČR.
V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte:
Lenka Pecková
Email: peckova@parktriveze.cz
Mobil. : 728 199 719

Milan Hrůza
Email: hruza@parktriveze.cz
Mobil.: +420 728 954 725

PREZENTACE PARKU TŘI VĚŽE
Park Tři Věže je mobilní naučně zábavní park, který za poslední rok navštívilo přes 140 000 lidí. Od roku 2009, kdy byl park založen,
jsme pobavili přes 380 000 lidí, především rodin s dětmi nebo dětí s prarodiči. Kromě přípravy stálého parku pro rodiny s dětmi
a školy a školky v ČR jsme se rozhodli ukázat, že vedle šermířů, divadel, koncertů a skákacích hradů či houpaček s kolotoči existuje
také zajímavější zábava. Klademe důraz na společný prožitek členů celé rodiny od nejmenších dětí až po seniory. Na našich festivalech
či farmářských slavnostech i jiných tematických setkáních přinášíme rodinám a dětem poznání, nové trendy hry a nauky, interaktivní
kvízy a stezky, ale i zdravý životní styl. To vše implementujeme do tematických dnů s hlavními prvky: české svátky a tradice, naše
národní bohatství a kulturní i společenské dědictví.

Jak funguje PARK TŘI VĚŽE?
Koncept našich akcí
1. poznání
2. pohyb
3. pohádky

“VĚŽ POZNÁNÍ“
“VĚŽ POHYBU“
“POHÁDKOVÁ VĚŽ“

Tyto „Tři věže“- prostory, které vytváříme na předem vybraném místě, jsou charakteristické pro náš park. Chceme dětem dopřát jejich
radost z poznání a pohybu s přiměřenou dávkou pohádkového světa a dobrodružství.

Dospělým chceme nabídnout vzpomínku na to nejhezčí z jejich vlastního dětství. Všem dohromady pak chceme umožnit společné
prožití příjemných chvil a kvalitní naplnění volného času.
VĚŽ TRADICE POHYBU: představuje v podstatě plochu celého festivalu, kde děti při řešení úkolů, stezek a hře v pohádkových
koutech pracují celým svým tělem na čerstvém vzduchu ať už v kryté nafukovací hale v případě deště či v přírodě.
VĚŽ TRADICE POZNÁNÍ: stezky a cesty plné hádanek, kvízů, multimediálních a interaktivních her a puzzlí na čerstvém vzduchu
zavedou české děti i rodiče a prarodiče do znalostí v oblasti českých tradic, svátků a národního bohatství.
VĚŽ TRADICE POHÁDEK: plná pohádek zavede děti do říše víl, vodníků, pirátů, ke kovbojům i čertům. Nabízí jim malý archeopark,
koryta pro vodní hrátky, prostor pro setkání se zajímavými osobnostmi, workshopy, řemeslnou stezku či interaktivní dílny ze kterých
si děti odnáší aktuálně cenné výrobky související s aktuálními českými svátky nebo děním v přírodě.
Chceme sloužit všem dětem děti. Od 0 do 99 let.

