
nabídka exkurze pro žáky

7. - 9. tříd 

• Bezpečnost na internetu, bezpečné využívání sítě Facebook
• Mládež a drogy
• Tanec jako životní styl – námět trávení volného času

Pro základní školy v Brně a okolí jsme připravili exkurzi – tematický program zaměřený 
na oblast bezpečnosti na internetu, drogovou problematiku a přínosné trávení volného 
času. Sport Life pro mládež se koná na brněnském výstavišti v rámci Festivalu sportu, 
tance a zábavy. Začátek programu je v 9:30 v pavilonu B, celková délka zhruba hodinu 
a třicet minut. Po jeho skončení mohou žáci navštívit expozice a využít možností vyzkou-
šení různých sportů a dalších aktivit.

V pátek mají organizované školní skupiny včetně doprovodu vSTup zdarMa, na 
základě seznamu žáků odevzdaného na pokladně – včetně doprovodu s uvedením školy 
a třídy.

Festival se koná od 7. do 9. listopadu 2014 na brněnském výstavišti, provozní doba 
je od 9:00 do 18:00. Více informací o Festivalu sportu, tance a zábavy: www.sport-life.cz

Svou účast s přibližným uvedením počtu žáků potvrďte prosím 
na e-mail: dbrancikova@bvv.cz nebo sport-life@bvv.cz pro případné dotazy jsme vám 
k dispozici na telefonním čísle: 606 758 591 – do 20.10. 2014.

podrobný program akce Sport Life pro mládež:
dva termíny: pátek 7.11. 2014 - 9:30 a 11:00

program:

1.  Bezpečná JÍzda Na INTErNETu 
  Kdo dnes není on-line, jako by nebyl. Internet se stává součástí životů každého z nás. 

Je středobodem komunikace, zábavy, přátelství, nákupů. Přináší sebou ale i řadu 
nebezpečí, jako jsou kyberšikana, sexting, ztráta osobních údajů, soukromí či reputa-
ce. Umíte se proti nim bránit a předcházet tak často až děsivým důsledkům? Zástupci 
Microsoftu Vám zábavnou formou poradí, jak být on-line a na maximu využívat výhody 
internetu, ale chránit si své soukromí. 

2.  drOGY – prevence – přednáší Dominik Nekolný – lektor a profesionální závodník 
BMX – projekt DRUG FREE!

3.  TaNEC jako životní styl – trávení volného času 
vede Pavla Loučková, taneční škola Magic Free Group - mistři světa v tanečních 
formacích 
• Step – Bartůňkovi – mistři světa ve stepu 
• Flash mob – hromadný tanec

pátek 7. listopadu,
brněnské výstaviště, pavilon B, 9:30 a 11:00 hodin

SpOrT Life pro mládež

 páteční program pro základní školy 

na Festivalu sportu, tance a zábavy 

vYHraJTE prO TŘÍdu 
dÁrKOvÝ pOuKaz
v HOdNOTĚ 1500,- Kč
4 vylosované třídy, které se v pátek zúčastní 
veletrhu, vyhrají dárkový poukaz od společnosti 
Neuroprogress v hodnotě 1500,- Kč.
Tyto třídy se mohou zúčastnit 90ti minutového 
výukového programu CONCENTraTION 
zaměřeného na pozornost.

dominik Nekolný
lektor a profesionální 
závodník BMX
projekt DRUG FREE!


