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

Pro rok 2019 činí členské příspěvky 250

Kč

Termín pro zaplacení: do 15. ledna 2019
můžete je zaplatit Líbě Bendové, Ále Šefflové,
Máně Protivové, Lucii Sirotkové
Všichni členové, kteří členské příspěvky platí, musí též vyplnit Evidenční list člena (dříve to byl
Registrační list). Tento list musíme vyplňovat každý rok. Zaplacení vyznačujeme do průkazu.
Kdo ještě průkaz nemá a chce ho, přinese si fotografii 3,5 cm x 4 cm a průkaz uděláme.

PŘEHLED ODDÍLŮ A KLUBŮ
Oddíl Švermováček – každá středa schůzka od 14:00 hodin – vedoucí A. Šefflová, Marie
Protivová

Pátek 4. 1. 2019 od 17 hodin kolektiv vedoucích. Účast nutná ze všech běhů –
platba příspěvků, rozdělení brigád, informace. Informace o hospodaření za rok
2018. Koná se v restauraci Sokolovna ve Švermově, bude zaplacena večeře
„pašerák, krokety nebo hranolky + pití.“
Středa 9. 1. 2019- První schůzka po Novém roce
Středa 16. 1. 2019 - od 15.00 do 15:30 h čajovna
Středa 30. ledna 2019 je čajovna od 14.00 do 15:30 hodin v restauraci U Bejčků ve Švermově,
s sebou peníze na občerstvení.

V pátek 1. 2. 2019 – bruslení ve Slaném od 9 do 10 hodin. Odjezd objednaným autobusem
z Havlíčkova náměstí v 8:30 h, příjezd cca v 10:30 h tamtéž.
Pátek 22. 2. 2019 – Pionýrský karneval
Koná se od 16.00 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Hnidousy
vstup: pionýři ….. zdarma
ostatní ….. 20 Kč
tombola: lístek ..... 10,- Kč
Vezměte s sebou přezutí, penízky na občerstvení a samozřejmě přijďte v maskách.
Středa 6. 3. 2019 nebude schůzka – jarní prázdniny

Všechny informace o činnosti pionýrské skupiny, o táborech apod. najdete
na stránkách naší skupiny

www.svermovacek.pionyr.cz
Letní tábory 2019
Na stránkách pionýrské skupiny jsou od 27. prosince 2018 k dispozici Informace o táborech
2019 a jejich přehled, přihlášky na tábory, Řád tábora a Posudek o zdravotní způsobilosti
pro děti.
Přihlášky na 1., 2. a 3. běh Mrtník – vybíráme od prosince 2018, současně s přihláškou
musíte odevzdat Řád tábora. Dítě bude zařazeno do seznamu.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci (platí dva roky a musí být
platný na letní prázdniny) musíte odevzdat do 31. 3. 2019, jinak bude dítě ze seznamu
odebráno. Děkujeme za pochopení.
Školení v Berouně - oddílový vedoucí a hlavní vedoucí, 22. 3. – 24. 3. 2019
Kdo z vedoucích toto školení nemá, musí se ho zúčastnit. Přihlásit se musíte na webu Pionýra
v přihlašovně.
Brigády
PT1 brigáda 8. 3. – 10. 3. 2019 + příprava tábora
PT2 brigáda 3. 5. – 5. 5. 2019 + příprava tábora
PT 3 brigáda …5.4. – 7. 4. 2019 úklid
PT1 10. 5. – 12. 5. úklid
Stavění tábora: PT3 21. 6. – 23. 6. 2019
Bourání tábora: PT1 - 10. 8. – 11. 8. 2019

