ZÁMEK DĚTEM 2014
Akce věnovaná zejména rodinám s dětmi, pro které je připraven bohatý hudební a
zábavný program. Tentokrát se uskutečnil ZÁMEK DĚTEM v neděli 22. června 2014 na
zámku Dobříš. Jednodenní akce se konala od 10:00 do 17:30hod..
HLAVNÍ PROGRAM pro návštěvníky
obsahoval hudebně-taneční vystoupení
VANDA A STANDA, vystoupení 2.MŠ
Dobříš, Česko-anglické školky a Aerobik
studia Orel Dobříš, divadelní představení
„Prasečí slečinky“ DIVADÝLKA Z PYTLÍČKU,
módní přehlídka firmy Baby Olé – dětská
móda, hudební vystoupení MAXIM
TURBULENC a slavnostní příchod královské
rodiny v podání paní Zdeňky Žádníkové
Volencové a pana Radka Vystyda.
DOPROVODNÝ PROGRAM zahrnoval
POHÁDKOVÁ STANOVIŠTĚ ve francouzské
zahradě, kde si děti plnily pohybové,
vědomostní i tvořivé úkoly, za které
dostávaly odměny. Probíhaly soutěže i
losování vstupenek o ceny a zpřístupněny
byly také zámecké komnaty s loutkami.
V zámecké zahradě pak byly umístěny
PROMO-STÁNKY našich partnerů (Aerobik
studio Orel Dobříš, Česko-anglická školka,
Ententýky.cz, hračky Pexi, líčení a poradenství Mary Kay, firma Klasa a Nadační Fond Zdeňky
Žádníkové). Celou akci doplňovaly výtvarné dílny, stánky se suvenýry i občerstvením a
možnost jízdy na koních.
Cena
celodenního
rodinného
vstupného byla 490,-Kč (2x dospělý + max. 3x
dítě) a jednotlivé pak činilo 150,-Kč (1 osoba).
Hlavními sponzory celé akce ZÁMEK
DĚTEM byly firmy VHS Dobříš, ENERGON,
Nadační Fond Zdeňky Žádníkové, DOKAS,
SOREX a H.spol., s.r.o..
Celková návštěvnost akce činí 1.300 osob včetně dětí.

MARKETINGOVÁ PROPAGACE AKCE
Propagace akce byla zaměřena především na rodiny s dětmi ve Středočeském kraji a
využita byla následující média:
Rádia:
-rádio Blaník
Tištěná média:
-Dobříšské listy (květnové a červnové vydání)
-Dobříšsko Aktuálně.cz (LÉTO 2014 č. 11)
-dětský časopis LISSY (č.03/2014)
-dětský časopis LUŠTĚNÍ (č. 6/2014)
-Novoknínský zpravodaj (květen 2014 č. 5)
Tištěné kalendáře akcí:
-Kalendář akcí 2014 Dobříš
-Kalendář akcí 2014 Region od Brd k Vltavě
Vývěsní plochy:
-Dobříš
-Příbram
-Bernou
-okolí Dobříše (obecní nástěnky, MŠ, ZŠ, obchody, kluby, …)
Internetové stránky a portály:
- internetové stránky akce www.zamekdetem.webnode.cz (celková návštěvnost 6775)
- facebook akce www.facebook.cz/ZamekDetem (označení To se mi líbí 278)
- www.novinky.cz/vase-zprávy/stredocesky-kraj/pribram/
- www.aerobikdobris.cz
- www.ententyky.cz
- www.jedtesdetmi.cz
- www.kudyznudy.cz
- www.vylety-zabava.cz
- www.mestodobris.cz
- www.odbrdkvltave.cz
- www.rodina21.cz
- www.brdskyspoj.cz
- www.akce.cz
- www.babynet.cz
- www.peknyden.cz
- www.vseprodeti.cz

ORGANIZACE AKCE:
Hlavní organizátoři a koordinátoři akce:
hlavní organizátor a moderátor akce:
 Ing. Denisa Havlíčková
zástupce hlavního organizátora a koordinátor pro hlavní účinkující a vystupující:
 Bc. Štěpánka Havlíčková
koordinátor stánkařů a partnerů akce, webmaster:
 Mgr. Veronika Měrková
koordinátor pohádkových stanovišť a moderátor akce:
 Barbora Havlíčková
Účinkující v doprovodném programu:
8 pohádkových stanovišť
 18 osob
pokladna a vstup:
 8 osob
KONTAKT:
e-mail:
internetové stránky:
facebook:

zamekdetem@gmail.com
www.zamekdetem.webnode.cz
https://www.facebook.com/ZamekDetem

Tiskovou zprávu akce zpracovala:
Ing. Denisa Havlíčková, Dis.

