Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina
Švermováček
www.svermovacek.pionyr.cz

Švermováček listopad – prosinec 2021
Členské příspěvky pro rok 2022 činí 250 Kč
Z této částky odvádíme na Krajskou radu ... 110 Kč
na Českou radu ... 120 Kč
na naší pionýrské skupině nám zůstane ... 20 Kč
Všichni členové platí stejnou částku, příspěvky výhradně zasílat na účet

č. účtu: 385471339/0800
do poznámky napište jméno a příjmení, za koho hradíte členské příspěvky.
Termín pro zaplacení je: 1.

listopadu 2021– 10. ledna 2022

Všichni členové, kteří budou platit členské příspěvky, musí vyplnit též Registrační list člena
(jsou v něm ošetřeny osobní údaje podle zákona O osobních údajích).
Registrační list je ke stažení na webových stránkách. Registrační list je platný pouze 1 rok.
Zaplacení příspěvku Vám vyznačíme do pionýrského průkazu, pokud ho odevzdáte. Kdo
průkaz nemá a chce ho vystavit, musí odevzdat společně s příspěvky (nebo kdykoliv později)
fotografii rozměrů 3,5 x 4 cm. Průkaz mu potom vystavíme.
Oddíly: Oddíl Švermováček, je aktivní s omezením. Můžeme se scházet pouze venku,
z důvodu míchání různých dětí. Jestliže nebude vyhovující počasí, schůzka je zrušena.
Děkujeme za pochopení. Schůzka je každý pátek od 13:45 do 14:45, aby děti stihly jiné
kroužky a odchody z družiny v 15 hodin.
Akce
19. 11. 2021 Lampiónový průvod od 17 hodin od školy v Hnidousích, Tradiční cesta se
světýlky.
3. 12. 2021 Mikuláš – pouze v rámci schůzky – z důvodu zhoršení Covid 19
11. 12. Advent na Křivoklátě objednaným autobusem cena za autobus 100,- členové 120
nečlenové. Vstupné na hrad si hradí každý sám. Odjez od Křivoklátu ve 13:00
Odjezd v 9 hodin z Havlíčkova náměstí ve Švermově
Příjezd cca 14 hodin na náměstí
Přihlásit se Alena Šefflová 724735598, alenasefflova@seznam.cz
17. 12. 2021 – od 14 do 15:30 poslední schůzka v roce 2021, krmení zvířátek v lese, čaj
v klubovně vánoční pohoštění.

Přihlášky na tábory budou na webu 2. 1. 2022 v 10:00

Přejeme všem pevné zdraví, hodně optimismu a sil do dalších dní.
Pokud možno klidné prožití vánočních svátků a snad lepší rok 2022
Přejí všichni vedoucí skupiny

