111. PTO Vinohrady tě zve na velké REpublikové SETkání pionýrů z celé České republiky

Tradiční pionýrská akce - REpublikové SETkání Pionýrů se koná co 2 roky. Poslední Reset se
odehrával v Praze na Džbánu. Bylo tam 1000 účastníků, kteří jej mají ještě v živé paměti. Spousta
zábavy, rukodělek a tolik nových kamarádů na jednom místě, nezapomenutelná akce.
Tento ročník bude jistě také nezapomenutelný. Čeká nás bohatý program, vybrat si můžeme např.
návštěvu ZOO, Svět techniky U6, Důl Michal, Dinopark Ostrava, vyhlídku ostravské Nové radnice,
prohlídku Landeku s fáráním do dolu, výlet na Slezskoostravský hrad apod.

Kdy: 9.6.2017 - 11.6.2017
Kde: Ostrava, Landek Park v kempu (spaní ve stanech, na karimatce ve spacáku)
Cena: 550 Kč (ubytování v kempu Landek, jízdné, strava, MHD v Ostravě, vstupné, odměny,…)
Sraz: pátek 9.6.2017 v 14:00 hod. na Pálavském nám. (odjezd vlaku z Hl. n. 15:02 hod.)
Návrat: neděle 11.6.2017 v 15:35 na Pálavské nám. (příjezd na Hl. n. v 14:59 hod.)
S sebou: spacák, karimatka, hrníček, oblečení na ven (sportovní na hry, pohodlné do
města); pohodlná obuv, spodní prádlo, teplejší pyžamo, hygienické potřeby, funkční
pláštěnka, šátek, kapesníky, blok a psací potřeby, kopie kartičky pojišťovny + léky
(odevzdáte na srazu v jedné obálce), 2x 60 min. jízdenka na MHD (šalinkarta, apod.), pití a
vetší svačinu (cesta trvá 2,5 hod.), malý batůžek (na pití a svačinu do města), kapesné
(občerstvení v kempu, výlet do města,…), pionýrké tričko, drobnou hru/časopis do vlaku

Informace: Lucka „Punťa“ Špundová – 728 777 635





Vše zabalte do batohu na záda
Kapesné lze odevzdat vedoucímu na srazu v podepsané obálce či peněžence
Nedávejte dětem cenné věci
Přihlaste se co nejdříve, zaplatit stačí na srazu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REpublikové SETkání Pionýrů 9. 6. -11. 6. 2017
Jméno a příjmení: .....................................................................................................
Datum narození…..…………….Bydliště:................................................................................
Upozornění na (alergie, léky apod.):….....…………………………………………………....
Kontakt na rodiče (mobil, tel.):……………………………………………………
Dítě může jít v neděli ze srazu domů samo: ANO - NE
…………………………………………
podpis zákonného zástupce

