Vážení rodiče
A je to tady. Konec roku starého a začátek roku nového. Tímto bychom vás chtěli informovat
o registraci vašeho dítěte na rok 2011.
Registrace na rok 2011
Mnozí z vás možná ví, mnozí ne. Vaše dítě náš kroužek může navštěvovat buď jako
registrovaný pionýr, či se registrovat nemusí a chodit může stejně. Registrační
poplatek na následující kalendářní rok 2011 je 250,- Kč.
Jaké jsou výhody být pionýrem?
- finanční zvýhodnění: většina víkendovek je o 50,- Kč levnější pro člena. Vezměte
v úvahu, že takých akcí je za rok něco kolem osmi.
- další podstatnou věcí je pojištění na schůzkách, či akcích.
- dále přednost registrovaného dítěte před neregistrovaným u akcí s omezeným
počtem účástníků
Přihlášku s 250,- Kč odevzdejte prosím do 16.1.2011. Rozhodnutí je jen na vás.

Pionýr
-

je nezisková organizace
není závislá na žádné politické straně, náboženství, sektě, ani ničem jiném
lidé pracující s dětmi jsou vyškolení, většina je s praxí a stále se vzdělávaj

Jakékoliv informace, problémy, názory rádi uslyšíme. Proto kdykoliv budete
potřebovat, obraťte se na nás. Nikdo není dokonalý a i my čekáme na odezvu. Naše
internetové stránky ( tabornici-vm.pionyr.cz ) jsou průběžně aktualizovány a i tady se
můžete něco dozvědět, nemluvíme pak o stránkách celé organizace na: www.pionyr.cz
Jsme rádi, že vaše dítě má zájem o naši činnost a ještě nadšenější budeme, když to tak
zůstane.


Kontakt:
Pavel Vaněk – 731 581 100, henrypionyr@seznam.cz
Web: tabornici-vm.pionyr.cz

PŘIHLÁŠKA
do pionýrské skupiny Táborníci
oddíl Delfíni
Jméno a příjmení:________________________________________________________
Adresa trvalého bydliště:__________________________________________________
Datum narození:_________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna:_____________________________________________________
Škola:__________________________________________________________________
Alergie, nemoci, prášky:___________________________________________________
________________________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _______________________________________
Kontaktní telefon na rodiče:_________________________________________________
Osobní telefon, pokud dítě vlastní:____________________________________________
E-mail na rodiče:__________________________________________________________
Osobní E-mail, pokud dítě má:_______________________________________________

Souhlasím s účastí svého dítěte v PS Táborníci, oddíl Delfíni. Jsem srozuměn(a) s náplní
oddílu.
V………………………………………
Dne:…………………………………..
Podpis zákonného zástupce:………………………………….

Kontakt:
Pavel Vaněk – 731 581 100, henrypionyr@seznam.cz
Danča Fusková – 737 782 484, dancaf@centrum.cz
Web: http://tabornici-vm.pionyr.cz

