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

ŠVERMOVÁČEK

květen - červen 2017

Středa 10. května 2017 Květinový den - Liga proti rakovině
I naše skupina bude prodávat květiny na pomoc lidem s rakovinou. Květiny budou prodávat
žáci základní školy ve Švermově.
Brigády na Mrtníku
PT 3 : 21. 4. – 23. 4. 2017 Vašek Švenkrt, tel. 776 725 623, svenkrtv@seznam.cz
PT 2: 28. 4. – 1. 5.2017
nahlásit se Zdena Zaplatílková737662234
zdezaplata@seznam.cz
PT 1: 5. 5. – 8. 5. 2017 nahlásit se Máně Protivové, email marie.zpevakova@volny.cz,
PT 1: 23. 6. – 25. 6. 2017 stavění stanů Alena Šefflová, alenasefflova@seznam.cz
26. 6. – 1. 7. 2016
hlídání tábora, Vašek Švenkrt
Kdo budete mít chuť a čas, budeme rádi, když se zúčastníte v jakémkoliv termínu.
Pátek 19. 5. 2017přenocování oddílu v družině. Sraz v 17 hodin se spacákem a karimatkou.
S sebou večeři a snídani. Sportovní oblečení a obuv. Odevzdat přihlášku do 17. 5. 2017
ukončení v sobotu v 9:00
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Návratka
Jméno
třída…………………………..
Podpis rodičů……………………………….datum:……………………………..
Sobota 27. 5. 2017 výlet do ZOO Chomutov
Vstupné dosp. 75,-Kč děti 45,-Kč skupinová sleva 10%
Autobus 150,-Kč na osobu pionýři 100,- na osobu
Nahlásit se do 10. 5. Alena Šefflová 724735598 alenasefflova@seznam.cz
Středa 31. 5. 2017 Dětská pouť – oslava MDD
Konat se bude od 15:00 do 16:30 hodin, sraz je u Domu dětí ve Švermově. Čeká na vás
spousta legrace, soutěží, něco dobrého pro mlsné jazýčky. Na závěr si na zahradě opečeme
vuřtíky.

Víkend 2. 6. – 5. 6. 2017 Víkendovka na Mrtníku pro všechny
Této víkendovky se mohou zúčastnit rodiče s dětmi, babičky s dětmi, děti samotné. Doprava
je individuální.
Nahlaste prosím svou účast Ále nejpozději do 31. 5. 2017
Příjezd do Mrtníka: v pátek po 18:00 hod., odjezd v neděli z Mrtníka v 11:00 hodin.
Poplatky: členové Pionýra - dospělí
…
250,-- Kč
dítě
…
150,-- Kč
ostatní
dospělí
…
300,-- Kč
dítě
…
200,-- Kč
Vzít s sebou: v pátek večeře opékání špekáčků – v ceně, budeme vařit od sobotní snídaně
do nedělní snídaně. Dále musí mít každý spací pytel a prostěradlo, př. polštářek, přezutí,
hygienické potřeby, věci dle vlastního uvážení.
Středa 14. 6. 2017 Schůzka rodičů k táborům
Uskuteční se v Domě dětí ve Švermově (Fr. Oplta 1441). Dostanete podrobné informace
o odjezdu a příjezdu, List účastníka, seznam věcí, můžete doplatit zbytek poplatku na tábor.
1. běh PT
16:15 – 16:30 hodin
2. běh PT
16:30 – 16:45 hodin
3. běh PT
16:45 – 17:00 hodin
Někteří účastníci nemají odevzdán „Posudek o zdravotní způsobilosti“, nebo Řád tábora,
prosíme ho obratem odevzdat. Měl se odevzdávat ihned s přihláškou!!!
NAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE, DALŠÍ POZVÁNKU JIŽ POSÍLAT NEBUDEME.
Středa 14. 6. 2017 Závěrečná schůzka a Hurá na prázdniny
Sraz je v 14:00 hodin u Domu dětí, ukončení v 16:00 h.

Přejeme všem hezké prázdniny, hodně zážitků
na táborech, prima kamarády, příjemnou
dovolenou, hodně sluníčka a pohody.

