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PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI 

 

 
 

** ** **   PODZIMNÍ PRÁZDNINY M AŘENICE   ** ** **   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co nás čeká?  

- Po celou dobu pobytu budeme hrát hru „Doba Ledová“ 

- Také si najdeme chvilku na deskové hry nebo plnění nováčkovských zkoušek 

- Čekají nás výlety v krásné přírodě Lužických hor - na přehradu Naděje a hrad Milštejn 

- Akce se bude konat na TZ Mařenice. Ubytováni budeme ve zděné budově. Spát budeme na postelích ve 

vlastních spacácích, k dispozici bude elektřina, umývárny, sprchy, WC, jídelna.  
 

Co s sebou?  

- Spacák, přezůvky !!!, kroj + jakékoliv pionýrské tričko (ten kdo má) 

- baterka, uzlovačka, neprůhledný šátek na hry, Zálesák, psací potřeby + blok  

- pláštěnka, pytel na špinavé prádlo, oblečení na noc 

- oblečení do přírody dle počasí (tepláky,mikina, bunda, čepice), pevnou obuv (náhradní boty),  

- ručník, hřeben, hygienické potřeby (mýdlo, žínka, kartáček a pasta), toaletní papír  

- průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), případně léky (předat vedoucímu) 

ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠKU A PENÍZE NEJPOZDĚJI DO 20.10.2018 

 

P Ř I H L Á Š K A –  P O D ZI M NÍ  P RÁ Z D N I NY M AŘ E N I C E 20 18  
 

Jméno a příjmení:………………………………………..…………PS//Oddíl:………………………………. 
 

Datum narození:  …………………………………………… 
 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………PSČ:………………….. 
 

Kontakt na rodiče (email/telefon): …………………………………………………………………………… 
 

Zdravotní obtíže: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Léky: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen 
Pionýr) správnost údajů doložit. Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších 
podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se k ochraně 
osobních údajů v rozsahu informačního materiálu Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů 
členů spolku, který mi byl pořadatelem akce poskytnut. 

 
……………………………………              …………………………………… 

podpis účastníka             podpis rodičů 

Termín:       pátek 26. 10.  – úterý 30. 10. 2018 
 

Cena:          800,- Kč (cena pro členy PS Dravci) 
      1.200,- Kč (cena pro nečleny) 
  
Sraz:   17,15 hod parkoviště Důlce,                   

jedeme autobusem (odjezd 17,30h) 
  
Návrat:        15,00 hod parkoviště Důlce 74 
  
Stravování:  společné od páteční večeře  
Ubytování:   rekreační středisko Mařenice 

Info:   Rudolf Zeus – tel. 777 063 604 
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