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

Švermováček

září – říjen 2016

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. Nejenom za perfektní program, ale i za práce na zlepšení základny.
Například nová trampolína, osvětlení na terase, plot, stoleček pod robot, kohoutek
k umyvadlu na spodních záchodech. Doufám, že jsem na podstatné věci nezapomněla.
Pionýrské oddíly a volnočasové kluby
oddíl Švermováček: středa 14:00-15:00 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově vedoucí:
Alena Šefflová, první schůzka viz níže

Akce září–říjen
Sobota 24. 9. 2016 výlet Šťastná země
Odjezd autobusu v 9 hodin z Havlíčkova náměstí ve Švermově
Příjezd kolem 18 hodiny
Cena autobusu: pionýři
150,- Kč
ostatní
200,- Kč
Vstupné 150,- Kč děti a 50 dospělí si každý hradí sám, lze využít rodinné vstupné.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na výlet do Šťastné země
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..
Třída…………………………
Pojedu sám
ano
ne
Zúčastní se rodiče
ano
ne
Jméno rodiče ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Datum:

podpis

Středa 28. 9. 2016 Junior Park
Veleslavín u Šárky, sraz v 7:45 na nádraží na Cikánce, příjezd kolem 14:39 hodiny. Nebo až
16:39
Cena 200,-Kč. Nahlaste se Aleně Šefflové do 26. 9. 2016.
Pátek 30. 9. 2016 - 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.
Středa 5. 10. 2016 - první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin
Sraz u Domu dětí ve Švermově.
25. 10. -30. 10. 2016 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd v úterý 25. 10. 2016 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v neděli 30. 10. 2016 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 Aleně Šefflové
do 22. 10. 2016, závazně. alenasefflova@seznam.cz telefon 724 735 598
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

