
 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov pořádá pro děti od 6 do 15 let 

JARNÍ PRÁZDNINY 2017
(TERMÍN PRO OSTRAVU)

Místo konání:  TZ Krásná – DDM Orlová
Datum konání: 10. 3. – 16. 3. 2018 (sobota - pátek), tj. 7 dní
Doprava a odjezd:    10. 3. 2018 objednaným autobusem ze Šenova – Křižovatka ulic Hlavní a

Na Sedlácích (jako na tábor) v 9:00 hodin; sraz v 8:40 hodin
Strava:  zajištěna od soboty – oběd, do pátku - oběd, pitný režim po celou dobu, strava 5x

denně, sladkosti jako odměny
Ubytování:  v budově – pokoje s postelemi, klubovna + jídelna, sociální zařízení 
Cena:  1.000,- Kč za osobu (kapacita 30 dětí) – zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu,

zásobování, odměny pro děti apod.; v případě možnosti rodičů čerpat příspěvek od
zaměstnavatele, lze vystavit fakturu na základě předložené objednávky.

Akci je nutné  zaplatit nejpozději do 27. 2. 2018! Pouze na účet PS – Fio banka – číslo účtu:
2200517986/2010  –  Jako  variabilní  symbol  uveďte  „1032018“,  do  poznámky  napište
jméno dítěte. Přihlášku můžete vyplněnou zaslat e-mailem, podepsaný originál přihlášky pak může dítě
odevzdat až u odjezdu u autobusu.

Návrat: autobusem v pátek 16. 3. 2018 kolem 14-ti hodin na místo srazu.
S     sebou: oblečení na ven dle počasí – raději zimní – čepice, 2 x rukavice, šál nebo šátek
(nikdo nebude mít holý krk), zimní bunda, oteplené kalhoty, pořádné boty (raději i náhradní), oblečení
do budovy, hygienické potřeby, pyžamo,  !!!papuče!!!, spacák, tužka, zápisník, pastelky, fixy, lepidlo,
drobné stolní hry, svačinka na sobotní dopoledne, průkaz pojištěnce.
Pro děti bude připraven program – např. výlet do okolí, hry venku a hry v budově, soutěže o malé ceny
apod.

Informace: Jiří Chrástek; tel. 776 212 684,  e-mail: chrastkov@seznam.cz
Za PS ŠENOV Jiří Chrástek

……………………………………………………………………………………………………………

P Ř I H L Á Š K A   N A   A K C I
Jarní prázdniny 2018:  10. 3. – 16. 3. 2018

Přihlašuji své dítě: ..........………………………………………………………………………….……

Datum narození: ………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………..………………………………………….

Kontakt na rodiče: telefon ……………………… e-mail: ............................................

*Souhlasím se zveřejněním fotografií s mým dítětem z této akce na veřejných místech v Šenově, v propagačních
materiálech Pionýra a webových stránkách PS Šenov. ano ne 

Dne …………………2018                    Podpis zákonných zástupců dítěte ………............................

Částka 1.000,- Kč byla zaplacena na účet PS dne: ………..………2018    
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