CO VÁM AQUACHOBOTNIČKY NABÍZEJÍ?????
Máme 2 provozovny: 1.V areálu Aquadromu/Topolová-Most/
2. Chomutov/Zahradní 5593/
!!!Staráme se i o postižené děti a o děti z kojeneckých
ústavů.Děti ze sdružení Parent Project a děti s těžkým
onemocněním mají celý kurz zdarma.Nebojte se k Nám přijít!!!
1.Pořádáme kurzy plavání pro kojence, batolátka
a rodiče s dětmi.
2.Cvičení,plavání a masáže pro těhotné,/těhobik/
návštěvu do porodnic,profylaktickou přípravu k porodu.
3.Masáže kojenců,batolátek,dětí a rodičů.
4.Focení pod a nad vodou + kamera nad i pod vodou.
5.Kurz sportovního potápění, plaveckého stylu, na záchranu
tonoucího A PLAVÁNÍ PRO POKROČILÉ

6.NOVINKA-AQUAEROBIC-KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 20,30 NA AQUADROMU
AQUAEROBIC-SENIOŘI –KAŽDÁ STŘEDA OD 8H-9H NA AQUADROMU
i Od 10-70 –ti let,snížení hmotnosti,formování

postavy,urychlení

rehabilitace po úraze
7.Zájezdy :

- AQUAPARK MARIENBERK,BERLÍN

/každý druhý měsíc/
-DOVOLENÁ V ITÁLII /začátek
června+posl.týden v srpnu
8.cvičení na gymbalónech
9.kroužek kreslení

10. ANGLIČTINA HROU OD 2-6 LET
11.Připravili jsme novinku Angličtina pro maminky s lektorem
batolátka s rodiči.
POZOR!!! Pojišťovny přispívají na kurzovné:
OZP
600,- Kč (jednorázově)
ZPMV
500,- Kč (jednorázově)

12.Prodej plavek,župánků,plaveckých pomůcek:ryby,pásky,
plavecké a potápěčské brýle, nudle, vesty,
kroužky, plavecké desky,atd,..Pomůcky jsou zdravotně
nezávadné a pomáhají psychomotorickému vývoji a
rozvinutí plaveckého stylu.
13.Pořádáme různé akce:
- dětské dny
- mikulášské besídky
14.DĚTSKÝ BARY V CHOBOTNIČKÁCH
k příjemnému posezení Vám dětský bar nabízí ještě
tyto nadstandardní služby:- ochutnávky a prodej
výrobků firmy HIPP
POZOR!!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ A
ŠIROKÝ SORTIMENT
- semináře s lékaři,psychology,
prodejci dětské kosmetiky a výživy
semináře s celkovou proměnou pod odborným dohledem vizážistek,
stylistek a kadeřnic.
- NAROZENINOVÉ PÁRTY
- prodej dětského oblečení za zvýhodněnou cenu ve
spolupráci s BABY SHOPEM-každý druhý měsíc
15.Na kartičky Aquachobotniček dostanete slevu v následujících
obchodech:
Dětský ráj u Kačenky v Teplicích 5-10%
Fotoateliér Kamera v Mostě
Fotoateliér L.Dvořáka – uměl.fotograf – 20%
VEŠKERÉ INFORMACE AQUACHOBOTNIČEK
NAJDETE NA WWW.AQUACHOBOTNICKY.CZ
A PŘÍPADNÉ DOTAZY:
NA E-MAIL:TECHLOVSKA@.CZ
TELEFONY: 602 263 707, 606 523 895, 602 101 007

