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Pojeďte s námi na  



ČERVNOVÝ VÝLET

Důležité informace 
V sobotu 16. června 2018 

pro pěstounské děti a jejich sourozence ve věku 6 - 15 let

Vydáme se krásnou krajinou přírodní rezervace 
Divoká Šárka. Příjemnou procházku kouzelnými 
místy si zpestříme koupáním v koupališti s čistou 
průzračně modrou vodou. Zároveň na nás čeká 
jedno velké překvapení v podobě utajeného 
pozoruhodného baráčku, který je skutečně 
nevšední. Máte se na co těšit!:)  

Termín: 

Cena:  300,- Kč  
V ceně je zahrnuta doprava a zajištění celodenního 
programu. Poplatek lze uhradit z finančních zdrojů 
na odlehčení.   

Kam pojedeme:

PŘED: U VÝLEZU Z METRA VELESLAVÍN V 10 HODIN 
PO: U VÝLEZU Z METRA VELESLAVÍN V 18 HODIN 

Srazy: 

Sportovní oblečení a pevná obuv do přírody 
Plavky, ručník, opalovací krém 
Šátek/kšiltovku 
Baterku/čelovku na překvapení:)  
Láhev s pitím (1 - 1,5 l) 
Oběd a svačinu na celý den 
Kapesné do stánku na koupališti

Co s sebou: 



ČERVNOVÝ VÝLET

Pokyny k přihlášení
Výlet je naplánovaný na sobotu 16. 6. 2018. Přihlásit se 
je potřeba nejpozději do středy 6. 6. 2018 včetně. 
Výlet se uskuteční při naplnění minimální kapacity, 
tzn. 15 dětí. V případě, že se akce ruší, bude toto 
oznámeno v pondělí 1̈1. 6. 2018 a účastnické poplatky 
budou vráceny zpět. 

pro pěstounské děti a jejich sourozence ve věku 6 - 15 let

Přihlášení:

Účastnický poplatek 300,- Kč je nutné uhradit 
nejpozději do 6. 6. 2018 hotově / převodem na účet 
2700483284/2010 (Fio banka) / nebo složenkou. 
Na požádání vystavíme potvrzení, případně fakturu. 

Poplatek:

Další 
podmínky: 

Pokud se dítě ze závažných důvodů omluví 
před 6. 6. 2018, je účastnický poplatek vrácen. 
Pokud se dítě omluví až po 6. 6. 2018, případně se na 
akci nedostaví vůbec, účastnický poplatek propadá 
Barevnému světu dětí, z. s.   

Termíny:

Nejpozději do 6. 6. 2018 poslat na 
penkavova@barevnysvetdeti.cz základní údaje: jméno 
a rodné číslo dítěte, jméno a kontakt na pěstouna, 
bydliště; a zaplatit poplatek. 
Případně osobně dodat vyplněnou závaznou přihlášku 
(jinak stačí přinést na sraz) a zaplatit poplatek.  

Bližší informace:  Klára Pěnkavová, koordinátor projektu 
"Služby pro pěstouny", 607 066 799, 
penkavova@barevnysvetdeti.cz 


