PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI

* * * 2 1 . VÝROČNÍ OHEŇ ***
Termín:

pátek 25.9. – pondělí 28.9. 2020

Cena:

300,- Kč akce je dotována z rozpočtu PS
(nečlen 500,- Kč)

Sraz:

16:20 hod na hlavním vlakovém nádraží ÚL
(odjezd v 16:43 hod)

Návrat:

15:16 hod na hl. vlakové nádraží ÚL

Ubytování: rekreační středisko Zásada u Kadaně.
Ubytování v pokojích, sprchy, WC, herna, jídelna
Info: Ruda 777 063 604, Šárka 724 593 320

Peníze a přihlášku odevzdejte na schůzce nebo Rudovi včas, nejpozději do 17. 9. 2020!
Co nás čeká?
Akce je určena pro všechny současné členy a přátele Dravců. Vítán je opravdu každý, kdo nám fandí. Můžete
nám k narozeninám upéct něco dobrého na zub. Celý víkend si budeme hrát. Hlavně se chceme dobře bavit a
smát se. Kytary určitě s sebou. V sobotu večer u slavnostního ohně odměníme všechny věrné členy. Předáme
proužky věrnosti a připomeneme si 30. výročí Pionýra.
Co s sebou?
- spací pytel, přezůvky !!!, na cestu kroj, sebou modré dravecké tričko
- oblečení do přírody dle počasí (tepláky, trička, mikina, bunda, čepice)
- pevnou obuv (náhradní boty), oblečení na noc, pláštěnka
- baterka, neprůhledný šátek, psací potřeby, blok, zálesák, uzlovačka
- ručník, hřeben, hygienické potřeby (mýdlo, žínka, kartáček a pasta), toaletní papír, pytel na špinavé prádlo
- průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), případně léky (předat vedoucímu)

Kdo nepojede, jako by nebyl DRAVEC !!!!!
Každý si doma balte sám nebo buďte u toho, ať máte přehled, co máte s sebou !!!

PŘIHLÁŠKA

2 1 . VÝROČNÍ OHEŇ

25. - 28. 9. 2020

Jméno a příjmení: …………………………………............................................PS/Oddíl:…………………………….
Datum narození: …………………………………
Adresa bydliště: ……………………………………………………………..…………….…PSČ:………….……..……..
Kontakt na rodiče (telefon a email): ………………………………..…………….…….…………………………………
Zdravotní obtíže a léky: …………………………………………………………………….…………….……..…………
V souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby údaje uvedené na této
přihlášce byly použity pro potřeby sdružení Pionýr ve všech organizačních stupních.
……………………………………
podpis účastníka

……………………………………
podpis rodičů

Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
Bú 182 708 105/0300
kontakt: 777 063 604, pionyr.dravci@gmail.com

IČ: 706 93 501
www.dravci.pionyr.cz

