SHM Klub Plzeň, z. s.
Křimická 73, Plzeň – Skvrňany, 318 00
http://plzen.shm.cz

sobota 12.5.2018
pro všechny děti a mladé, kteří chtějí zažít:

Sraz: u střediska 6:15 nebo na hlavním
nádraží 6:40
Příchod: na hlavní nádraží 19:58 nebo
ke středisku 20:20

opékané prase
hudební vystoupení
skákací hrad
dobří lidé

horolezecká stěna

divadelní vystoupení
dobré jídlo

malování na obličej

možnost něco si vyrobit
soutěže

sport

mše svatá
zábava

povzbuzení kamarádů ze střediska, kteří vystupují

Cena: 280 Kč (v ceně jízdné vlakem i
vstup do areálu – všechny atrakce i
jídla v ceně). Pro mládež od 15 let
cena 300 Kč.
S sebou: jídlo na cestu, pití, pláštěnku,
průkaz s fotkou a datem narození
(děti 10-14 let), kartičku pojištěnce,
sportovní oblečení dle počasí. Kdo jde
od/ke středisku, tak Plzeňskou kartu
nebo 2 lístky na tramvaj.

Přihlášky a placení do čtvrtku 10.5.2018

Těší se Jana M.

__________________________________________________________________________
Přihláška na výlet do Pardubic 12.5.2018
Jméno a Příjmení___________________________________________________
Adresa__________________________________________________________________________
Datum narození_____________________________
Zdravotní pojišťovna_________________
Telefon na účastníka (pokud má mobil)________________________________
Telefon na rodiče/zákonného zástupce_____________________________________
Zakroužkujte prosím:
a) Dítě přijde na sraz ke středisku
b) Dítě přijde na sraz na nádraží
c) Dítě si vyzvedne z nádraží rodinný příslušník
d) Dítě jde z nádraží samo domů
e) Dítě si vyzvedne od střediska rodinný příslušník
f) Dítě jde od střediska samo domů
Podpis rodičů/zákonného zástupce_________________________________
Přihlášku odevzdej nejpozději do čtvrtku 10.5.2018 v kanceláři klubu SHM (po-čt 14-19) Křimická 73.
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