Fun Time er Club La Santas eftermiddagsaktiviteter for børn i alderen 3-10. De 3-5 årige er også velkomne, hvis de er i følge med
en voksen. Aktiviteterne finder sted på forskellige områder af resortet. Børnene bliver eksempelvis klædt ud som pirater på vores
spændende skattejagt, de kan hoppe i badetøjet og være med til vores sjove vand- og strandaktiviteter, windsurfe med vores Green
Team instruktører eller blive rigtige OL-mestre og vinde en medajle på vores Olympiske dag. Aktiviteterne er sjove og anderledes
og introducerer børnene til en verden af sport på samme tid. Børnene skal tilmeldes aktiviteterne forud via vores app eller i Sports
Bookingen. Vi anbefaler, at børnene har fornuftigt fodtøj på, og det er vigtigt at pointere, at solen er noget kraftigere, end vi i
Danmark – så husk solcreme!

Program:

Tirsdag: Fun Time & Play
Mødested: Play Time
Gå ikke glip af vores Fun Time & Play eftermiddagsaktivitet,
som udfordre børnene på deres motoriske færdigheder. Vi
laver udfordrende forhindringsbaner, stafetter og mikser fysiske
aktiviteter med sjov og ballade.

Lørdag: Skattejagt
Mødested: Play Time
Gå ikke glip af vores spændende og populære skattejagt. Vi
mødes i Play Time, hvor vi klæder os ud som rigtige pirater og
leder efter mystiske spor fra Kaptajn Soliman, som måske vil lede
os til den gemte skat.

Onsdag: Forberedelse til Børne- & Gæsteshow
Mødested: Torvet
• Hvis du har et særligt talent eller noget du gerne vil optræde
med, så har du muligheden i vores Børne- og Gæsteshow,
der finder sted hver onsdag. Venligst tilmeld dig forberedelsen
i appen.
• Har du ikke lyst til at lave dit eget nummer, men gerne være
med i showet, så mødes vi med Fun Time kl. 14.00 på scenen
på Torvet, hvor vi øver fælles dansenumre til showet.

Fredag: Bagedag
Mødested: Play Time
Fredag er bagedag, hvor vi er kreative i køkkenet. Så find din
indre konditor frem og lav dine egne kager, dekorer dem og spis
dem - eller tag dem med hjem!

Søndag: Strand- og surfdag
Mødested: Surf Station
Hop i badetøjet og tag med til vandsportscenteret, hvor vi laver en
masse sjove lege og har mulighed for at windsurfe med vores Green
Team instruktørern. I tilfælde af dårligt vejr bliver vi i Play Time og
laver andre aktiviteter.
Mandag: Olympic dag og Olympic ceremoni
Mødested: Play Time
Få chancen for at blive en ægte Olympisk mester og vind din helt
egen medalje. Vi mødes i Play Time, hvor du vælger hvilket land du
vil repræsentere. Herfter går på stadium, hvor vi dyster i forskellige
atletikdiscipliner. Efter aktiviteterne har vi vores helt egen Olympiske
diplomceremoni på Torvet.

Torsdag: Splash & Fun
Mødested: 3-5 years old = Leisure pool / 6-10 years old = Play Time
Hop i badetøjet og kom med til en sjov og våd eftermiddag, hvor vi
skal plaske, lave en masse lege og have det sjovt i poolen. I tilfælde
af dårligt vejr bliver vi i Play Time og laver andre aktiviteter.
OBS: Vi går med de ældre børn fra 6-10 i den Olympiske pool.
Her er det vigtigt at man kan svømme 15 meter som min.

Find yderligere informationer i Sports Booking eller i vores App.

For mere information og booking, tjek venligst vores app eller besøg Sports Bookingen

Regler:

Forældrenes ansvar:
For at barnet kan være i Play Time, skal en forældre eller en værge skrive barnet ind og tilsvarende
skrive barnet ud. Barnet kan ikke møde alene op eller forlade Play Time uden tilladelse. En værge
eller en forældre skal altid efterlade mobilnummer, så det er muligt at komme i kontakt i tilfælde af
et uheld eller ulykke. Af samme årsag skal en forældre eller værge altid være tilstede på resortet.
Mødetidspunkt:
Mød venligst op 5 minutter før den aktuelle aktivitet starter.

Alderskrav:

Alle børn skal minimum være 3 år for at deltage i vores eftermiddagsaktiviteter. Vi tillader os at
afvise deltagere, der ikke opfylder alderskravene af hensyn til sikkerheden, og så alle børn kan få
det bedste ud af aktiviteterne.

Allergier, medicin og specielle behov:

Hvis barnet har allergi, specielle sygdomme eller særlige behov, beder vi venligst om, at I giver
Green Team besked, så vi kan tilbyde et sikkert ophold for barnet. En ansvarlig voksen skal altid
ledsage et barn med mere alvorlige sygdomme. Hvis barnet for nylig har haft skoldkopper, kræver
det en lægeerklæring, da vi ønsker at minimere risikoen for smitte. Green Team forholder sig retten
til at afvise børn, der udviser symptomer på feber eller anden sygdom.

Vand:

Det vil være muligt at få gratis vand til alle Fun Time aktiviteterne

Personlige ejendele:

Club La Santa tager ikke ansvar for mistede personlige genstande, der er medbragt i forbindelse
med Fun Time aktiviteterne.

For mere information og booking, tjek venligst vores app eller besøg Sports Bookingen

