
RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Plakát A4 - barevný jednostranný tisk, papír 135 g křída mat, 30 ks
Plakát A3 - barevný jednostranný tisk, papír 135 g křída mat, 30 ks

Rodinný den 
        na FARME20. srpna 2022 
10 ‒ 16 hodin
Nedachlebice

Celým dnem vás bude provázet kouzelník Jirka Hadaš
Těšit se můžete na:
Zábavně naučná farmářova stezka

Malování na obličej, tvořivé dílničky a fotokoutek
Vyhlídkové jízdy na koňské bryčce a komentované prohlídky farmy
Prodej farmářských produktů, občerstvení a degustace vína
Velká soutěž a losování o farmářské ceny, tombola pro každého 

DŮLEŽITÉ! Na akci je možné platit pouze 
v hotovosti a platí zákaz vstupu se zvířaty.

Za nepříznivého počasí se akce nekoná. 
Bližší informace na www.remeslopomaha.cz
a na sociálních sítích.

EKOBEEF Vinařství 
Medek

Chcete 
se stát na jeden 
den farmářem? 

Vyzkoušet si, co všechno 
k práci na farmě patří?

Přijďte s celou rodinou 
a užijte si sobotní 
odpoledne.

VSTUP 
ZDARMA

FARMA
TROJEK



RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Hrací karta s programem akce - formát A5: š. 210 x v 148 mm 
- barevný oboustranný tisk, papír nenatíraný (vhodný pro razítkování vepísování - gr. 150), 
300 ks

Vítejte na farme Trojek v Nedachlebicích

Budeme rádi za zpětnou vazbu. Vepište.

Celým dnem vás bude provázet 
kouzelník Jirka Hadaš a těšit se můžete na:
10.00 ‒ 14.30 Zábavně naučná farmářova stezka
11.00 ‒ 16.00 Výdej tomboly
13.00 ‒ 14.00 Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem 
14.00 ‒ 15.00 Bramboriáda – turnaj pro dospělé
15.15 ‒ 15.30 Losování o farmářské ceny pro všechny absolventy farmářovy stezky 
  1. cena – husa, 2. cena – poukáz na nákup hovězího masa v hodnotě 1000 Kč,  
  3. cena – kytice česneku
Po celý den: 
Malování na obličej, tvořivé dílničky a fotokoutek „Na chvíli farmářem“ nebo „Já a traktor“
Vyhlídkové jízdy na koňské bryčce a komentované prohlídky farmy
Prodej farmářských produktů (maso, vajíčka, česnek, med)
Občerstvení pro malé i velké, degustace s Vinařstvím Medek
Na akci je možné platit pouze v hotovosti.

            Po farmě se pohybujte potichu s respektem ke zvířátkům.

Farmáruv deník
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Vyplněnou 
kartu odevzdej 
do slosování
o ceny!

!!! !!!
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Slepičky a vajíčka

U kraviček

Jméno a příjmení Telefon / E-mail

Proč chováme husy

Ve vepříně

Co pěstujeme

Stavíme farmu Získej certifikát

Porodnice selátek

KG



RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Certifikát malého farmáře - formát A5: š. 210 x v 148 mm 
- barevný jednostranný tisk, papír nenatíraný (vhodný pro razítkování vepísování - gr. 200), 
300 ks

Jméno a příjmení

Datum a místo Podpis farmáře

Cert i fikát mladého farmáre

Zkouška složena z:

Chovatelství Pěstitelství

EKOBEEF Vinařství 
Medek



RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Banner na balíky - formát: š. 1000 x v 800 mm 
- barevný tisk na bannerovinu, kovová oka v rozích a uprostřed jednotlivých stran, 2 ks

Rodinný den 
na FARME

FARMA TROJEK
Nedachlebice

Rodinný den 
na FARME

FARMA TROJEK
Nedachlebice



RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Banner s programem - formát: š. 1250 x v 1250 mm (k umístění na dřevěné áčko) 
- barevný tisk na bannerovinu, kovová oka v rozích a uprostřed jednotlivých stran, 1 ks

Celým dnem vás bude provázet 
kouzelník Jirka Hadaš a těšit se můžete na:
10.00 ‒ 14.30 Zábavně naučná farmářova stezka
11.00 ‒ 16.00 Výdej tomboly
13.00 ‒ 14.00 Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem 
14.00 ‒ 15.00 Bramboriáda – turnaj pro dospělé
15.15 ‒ 15.30 Losování o farmářské ceny pro všechny absolventy farmářovy stezky 
  1. cena – husa, 2. cena – poukáz na nákup hovězího masa v hodnotě 1000 Kč,  
  3. cena – kytice česneku
Po celý den: 
Malování na obličej, tvořivé dílničky a fotokoutek „Na chvíli farmářem“ nebo „Já a traktor“
Vyhlídkové jízdy na koňské bryčce a komentované prohlídky farmy
Prodej farmářských produktů (maso, vajíčka, česnek, med)
Občerstvení pro malé i velké, degustace s Vinařstvím Medek
Na akci je možné platit pouze v hotovosti.

           Po farmě se prosím pohybujte potichu s respektem ke zvířátkům.

Rodinný den na FARME

EKOBEEF Vinařství 
Medek



RODINNÝ DEN NA FARMĚ - GRAFICKÉ MATERIÁLY KE KOREKTUŘE

Cover foto pro FB událost
- bude založena 20. 7. na profilu NF Řemeslo pomáhá

Rodinný den 
        na FARME20. srpna 2022 
10 ‒ 16 hodin
Nedachlebice

Chcete se stát na jeden den farmářem? Přijďte!

VSTUP
ZDARMA

FARMA
TROJEK

EKOBEEF Vinařství 
Medek


