Pionýrská skupina Kamýk nad Vltavou

Vedoucí PS

Nabídka akcí a soutěží
IČ: 68420056
262 63 Kamýk nad Vltavou 182
email: info@kamyk.pionyr.cz

Martin Recman
262 63 Kamýk nad Vltavou 59
tel.: 775 MAR REC

Setkání dětí ze Středočeského kraje…
…v Čimelicích
25. (pátek) - 28.9.2020 (pondělí)
Opět po roce pořádá Středočeská krajská organizace Pionýra setkání
dětí ze Středočeského kraje. Tato tradiční akce je v prostředí
báječné základny v Čimelicích. Parta skvělých vedoucí pro vás letos
připravila program plný lákavých aktivit:
Jízda na motorové čtyřkolce v prostorách areálu, lezení po lanech a
lanové síti, paintball v nedalekém okolí základny, nejrůznější
sportovní a zábavné hry.
Večer nebude chybět ani parádní diskotéka.
Nestyďte se a přijďte se vyřádit!
Každý účastník (v případě uvedení emailu na přihlášce) obdrží po akci odkaz na fotografie z akce.
Doprava:

Společná hromadnou dopravou, nebo individuální
Odjezd:
pátek 25.9. okolo 16 hod z Kamýka
Návrat:
pondělí 28.9. okolo 14 hod do Kamýka

Ubytování:
S sebou:

sedmilůžkové chatky, vytápění olejovými radiátory
spací pytel a deku (prostěradlo), případně polštářek,
vhodné oblečení a obuv na sport a do teplého, chladného i deštivého počasí
nezapomeňte na dobrou náladu ☺

Strava:

zajištěna po celou dobu pobytu včetně pitného režimu
kuchyně i jídelna je plně vybavena, není potřeba ešus

Cena:

400,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu a program, dopravu)

Pro další informace
info@kamyk.pionyr.cz

mne

můžete

kontaktovat

na

tel.

čísle

775627732,

nebo

email:

S pionýrským pozdravem Martin Recman

-------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na akci (návratka): Setkání dětí ze Středočeského kraje – Čimelice 2020
jméno a příjmení ........................................................ datum narození ........................
bydliště ......................................... PSČ ........... Místo nástupu ....................................
tel.: ........................................... email: ................................................... .............
Doprava:

 Svozovým autobusem:  Krásná Hora  Kamýk n. Vlt.  Brodce  Příbram
 Vlastní doprava (nepojede svozovým autobusem)

Souhlasím, aby osobní data byla zpracována k zabezpečení organizace akce a statistickým účelům sdružení Pionýr v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. a interních předpisů sdružení Pionýr.

.....................................................
Podpis
Přihlášku je nutné odevzdat nejlépe do 21.9.2020.
Platbu je možné uhradit spolu s přihláškou, případně při příjezdu na základnu, nebo nástupu do autobusu.

