
 Akce Pionýra z.s. – Jihomoravské KOP

 Republikové setkání Pionýrů
2020

Místo konání:  Brno
Datum  konání: 05.-07.06.2020 (pátek - neděle)
Doprava a odjezd:  vlakem v pátek 05.06. sraz na vlakovém nádraží v Šenově v 14:45, odjezd v 15:12 

nebo na nádraží Ostrava – Svinov sraz 15:15, odjezd 15:44
Strava:  zajištěna od páteční večeře po celou dobu konání akce 
Ubytování:  spaní v turistických stanech
Cena:  400 Kč za osobu – zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu, program na místě
Návrat: sobota 07.06. v 16:15 do Ostravy – Svinov a v 16:39 do Šenova

Tradiční pionýrská akce - REpublikové SETkání se koná jednou za 2 roky a sjíždí se na ní pionýři z celé
ČR. Na programu jsou různé hry, soutěže nebo prohlídky památek a letos navíc i oslavy 30. výročí 
obnovení samostatného Pionýra.
S sebou: oblečení a boty na ven a do města, pláštěnka, hygienické potřeby, SPACÁK, KARIMATKA, 
pyžamo

Děti přihlašujte na email fildkowalski@seznam.cz do 07.02.2020
Vyplněnou přihlášku pak můžete odevzdat každé úterý na schůzce oddílu (v čase 15:45 – 17:30 hodin; 
Stará škola, Kostelní 128, Šenov) nebo po domluvě až u odjezdu.
Akci uhraďte do 28.02.2020 na účet PS – Fio banka – číslo účtu: 2200517986/2010  – Jako variabilní 
symbol uveďte datum narození svého dítěte ve tvaru např. 01032010 (1. 3. 2010) a do zprávy pro 
příjemce napište „RESET – jméno dítěte“

Informace: Filip Kowalski: tel. 737 575 837,  e-mail: fildkowalski@seznam.cz
Za PS ŠENOV Filip Kowalski 

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

P Ř I H L Á Š K A   N A   A K C I
RESET 05.-07.06.2020

Jméno a Příjmení: ..........…………………………………………………………….……

Datum narození: …………………….

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

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

Místo odjezdu: ………………………….. místo příjezdu: …………………………………...

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

Dne: …………………                           Podpis zákonného zástupce dítěte: ...........................
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