Akce Pionýrské skupiny Šenov

Podzimky 2017
Místo konání:
Datum konání:
Doprava a odjezd:
Strava:
Ubytování:
Cena:
Návrat:

TZ Klokočov (SVČ Vítkov)
26. 10. – 29. 10. 2017 (čtvrtek - neděle)
26. 10. 2017 objednaným autobusem ze Šenova – křižovatka ulic Hlavní a Na
Sedlácích (jako na tábor) v 9:00 hodin; sraz v 8:30 hodin
zajištěna od čtvrtka – oběd do neděle – oběd.
v budově – pokoje s poschoďovými postelemi, klubovna + jídelna, malá tělocvična,
sociální zařízení, jídelna, herna, sociální zařízení
650,- Kč za osobu (kapacita max. 40 dětí) – zahrnuje: ubytování včetně energií,
stravu, dopravu, zásobování, odměny pro děti, apod.; v případě možnosti rodičů
čerpat příspěvek od zaměstnavatele, lze vystavit fakturu na základě objednávky.
29. 10. 2017 cca v 16 hodin na místo srazu.

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat každé úterý na schůzce oddílu v čase 15:45 – 17:30 hodin; Stará
škola, Kostelní 128, Šenov. Nebo po telefonické či emailové domluvě až u odjezdu.
Akci je nutné zaplatit nejpozději do 17. 10. 2017:
- Hotově každé úterý na schůzce oddílu;
- Na účet PS – Fio banka – číslo účtu: 2200517986/2010 – Jako variabilní symbol uveďte datum narození
svého dítěte ve tvaru např. 01031999 (1. 3. 1999).
S sebou: Oblečení dle počasí na pobyt venku - čepice, šál nebo šátek (nikdo nebude mít holý krk), bunda,
kalhoty, boty (raději i náhradní), oblečení do budovy, hygienické potřeby, pyžamo, papuče, zápisník, psací
potřeby, drobné stolní hry, kopie průkazu pojištěnce, svačinu na čtvrteční dopoledne.
Informace: Veronika Perzynová, tel. 731 158 491, e-mail: veronikape@centrum.cz
Za PS ŠENOV Veronika Perzynová
………………………………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA NA AKCI
Podzimky 2017: 26. 10. – 29. 10. 2017
Jméno a příjmení:

..........…………………………………………………………….……

Datum narozen

…………………….

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 a webových stránkách PS Šenov. ano
x ne
Dne: …………………

Podpis zákonných zástupců dítěte: ...........................

Částka 650,- Kč byla zaplacena dne: ..………2017
způsob platby: hotově x na účet PS

