Pořadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská Skupina Kamarádi
Kejzlarova 1326 Hradec Králové 12, 500 12
ičo: 64810305

č.účtu: 2300661934/2010 Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
 603 183 381
e-mail: info@pskamaradi.cz

zve všechny kamarády

na jednodenní výlet do hlavního města PRAHA
Čeká nás návštěva Historické budovy Národního muzea
a hračkářství Hamleys
termín: 13. 4. 2019
Kontaktní telefon v době konání výletu: 776 721 898
(Mgr. Karolína Jiráková)
poplatek za akci:

40 Kč vstup do Muzea a dopravné dle místa nástupu na akci (dle hromadné jízdenky)

+ aktivity v hračkářství dle domluvy s rodiči (můžete se podívat na https://www.hamleys.cz/atrakce)
a) CzechRepubrick (LEGO země českých památek) 210 Kč
b) Motýlí dům (pozorování tropických motýlů, focení s motýly) 100 Kč
c) Zrcadlové bludiště 100 Kč
Necháme všem přihlášeným zájemcům předem založit kartičku, na kterou každý dostane bonusový kredit 50 Kč (na drobnější
atrakce v hračkářství), na místě vedoucí vloží na kartičku rodiči odsouhlasenou částku na vybranou aktivitu.
- poplatek za akci zaplatíte až na místě

odjezd: 13. 4. 2019
1) Hradec Králové VLAK
Sraz v 8,40 hod. v nádražní hale vlakového hl. nádraží HK
před prodejnou Knihy
Odjezd 09,08 hod. (hromadná jízdenka bude zajištěna).
2) Praha, Historická budovy Národního muzea
Dítě je možné přivést v 11,00 hodin přímo před vstup NM.
3) Potřebujete se připojit jinak? Zavolejte a domluvíme se.
návrat: 13. 4. 2019

1) do Hradce Králové hl. n. (příjezd vlakem v 19,51 hod.). Vyzvednutí dítěte na hlavním
nádraží v HK v 19,55 hod. před prodejnou Knihy.
2) Vyzvednutí dítěte v Praze u hračkárny Hamleys (Na Příkopě 14) v 17,30.

S sebou si určitě vezmi: kartičku zdravotní pojišťovny, kapesné na výlet, dobré sportovní boty,
pohodlné oblečení, pláštěnku, velkou láhev s pitím, velkou svačinu na celý den, propisku a bloček, příp.
potřebné léky a samozřejmě dobrou náladu a hodně sil na výlet!

Preferovaný způsob přihlášení je prostřednictvím e-mailu:k.jirakova@email.cz
(sken přihlášky s podpisem rodiče, originál vezmete k odjezdu na výlet)
Přihlásit se můžete i písemně na adrese: Mgr. Karolína Jiráková, Husitská 534, Hradec Králové 16, 503 01, mobil:
776 721 898
Přihlášku naleznete také na www.pskamaradi.cz
Přihlášky se přijímají do 8. 4. 2019

TĚŠÍME SE NA TEBE!

