Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Švermováček, Kladno-Švermov

Švermováček

září – říjen 2015

Stránky naší skupiny
www.svermovacek.pionyr.cz

Pionýrské tábory
Poděkování patří všem vedoucím, instruktorům, zdravotnicím, kuchařkám, hospodářkám,
zásobovačům, programovým vedoucím, hlavním vedoucím i dalším, kteří se na zdárném
průběhu táborů podíleli.
Pionýrské oddíly a volnočasové kluby
oddíl Švermováček: čtvrtek 14:00-15:00 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově vedoucí:
Alena Šefflová, první schůzka viz níže

Akce září–říjen
Sobota 19. 9. 2015 výlet do Mirákula
Odjezd autobusu v 9 hodin z Havlíčkova náměstí ve Švermově
Příjezd kolem 18 hodiny
Cena autobusu: pionýři
200,- Kč
ostatní
250,- Kč
Vstupné 180,- Kč si každý hradí sám, lze využít rodinné vstupné.
2 + 1 450,2 + 2 600,2 + 3 720,- každý další dítě + 120,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na výlet do Mirákula
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..
Třída…………………………
Pojedu sám ano
ne
Zúčastní se rodiče ano ne
Jméno rodiče ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Datum:
Nehodící se škrtněte

podpis

Víkend 25. 9. – 27. 9. 2015 víkendovka
20 let od prvních maminek, vzpomínky na to, jak byly naše děti malé a hodné.
Prohlídka a pohoštění bude v sobotu 26. 9. 2015. Na základně je možnost přespat ve vlastním
spacáku. Alena Šefflová 724 735 598, alenasefflova@seznam.cz
Všichni jsou srdečně zváni. Prosím nahlaste se do 20. 9. 2015, abychom věděli, kolik nás
bude. Moc děkuji.
Čtvrtek 1. 10. 2015 - Pionýrské posvícení
Koná se na zahradě Domu dětí od 15:00 do 16:00 hodin. Jsou připraveny různé atrakce a
soutěže, na každé soutěži se platí 1,-- Kč. Děti obdrží drobné odměny a cukrovinky. Budou
k prodeji i pravé posvícenské koláče.
Vstup: pro členy Pionýra a děti z 1. tříd je zdarma, ostatní platí vstup 10,-- Kč.
Čtvrtek 15. 10. 2015 - první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin
Sraz u Domu dětí ve Švermově.
27. 10. -1. 11. 2015 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd v úterý 27. 10. 2015 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v neděli 1. 11. 2015 do 10 hodin, doprava vlastní
Cena: pro členy Pionýra 500,- Kč ostatní 600,- Kč
Strava zajištěna od středeční snídaně do nedělní snídaně
S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby
Víkend je určen pro maminky s dětmi i samotné děti. Prosím nahlaste se mi do 22. 10. 2015
závazně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na podzimování
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Bydliště…………………………………………………………………………………….
Datum narození…………………………………………………………………………….
Pionýr ano
ne
Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….
Nehodící se škrtněte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Švermováček bude na stránkách naší skupiny www.svermovacek.pionyr.cz, proto
ho nebudeme všem posílat poštou. Kdo nemá možnost stáhnout si Švermováček z internetu,
dejte vědět – zavolejte nebo napište SMS Ále, tel: 724 735 598 nebo Líbě – tel. 723 811 578.

