Zápis ze schůzky rodičů 06.06.2017 v 18:00 hodin
z.s. PAPRSEK Mladá Boleslav
IČ: 67673694
Laurinova 387, 293 01 Mladá Boleslav
Program
1. Paprsek, Art studio
2. Soustředění Svornost 14. - 25.08.2017
3. Zájezd Švýcarsko 03. - 10.09.2017
4. Dětská Nota 2017
Ad. 1. Děti obdržely přihlášky na Paprsek pro šk. rok 2017-18. Prosíme o vyplnění a předání zpět
do poslední zkoušky dne 26.06.2017. První zkouška šk. roku 2017-18 je 18.09.2017.
Art studio nabízí dále výuku: kytara, zpěv, klávesy, příčná flétna. Informace a přihlášky na
www.sborpaprsek.cz
Ad 2.

Soustředění 14. - 25.08.17, chata Svornost, Na zahrádkách 35, 542 21 Pec pod Sněžkou.
Téma: Piráti – brázdění oceánu a návštěvy tichomořských ostrovů
Sraz k odjezdu: 14.08. v 08:30 hod. od 3.ZŠ.
Nezapomenout: kartička pojištěnce, potvrzení od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti.
Příjezd 25.08. v 15:00 -16:00 hodin tamtéž.
Platba nejpozději do 31.07.2017 převodem na účet Zapsaného spolku Paprsek.
S sebou: na cestu: baťůžek, pití, pláštěnka, případně nutné léky předat zdravotníkovi.
Dále dle pokynů na webu: pastilky na krk (šalvěj…), pokrývka hlavy, krém na opalování, repelent,
ochrana rtů, teplé oblečení k večernímu ohni.
Používání mobilních telefonů je pirátům během 14-ti denní plavby ZAKÁZÁNO.

Ad. 3. Zájezd Švýcarsko
Sraz k odjezdu před Art studiem, odjezd v 06:00 hod. dne 03.09.2017.
Příjezd 10.9.2017 cca. ve 20 hodin.
S sebou: roaming, pojištění do zahraničí, cestovní pas, švýcarské franky, eura, trika, pití ...
-

Platby: záloha 1000,- Kč všichni zájemci + doplatek.

Ad. 4. Dětská nota - 1. zkouška víkend 16. - 17.09. v tělocvičně na 2. ZŠ.
Detailní plán zkoušek obdrží děti v září.
Ostatní:
1. Nutno vyplnit a odevzdat závazné přihlášky do sboru Paprsek na školní rok 2017-18.
2. Vystoupení v Kolomutech, Paprsek C, dne 17.06.2017 v čase 17:00 - 19:00 hod.,
repertoár DN 2016
3. Účastníci zájezdu do Švýcarska donesou během června bílá nebo žlutá trika, tílka…Markétce
k nabatikování.

V Mladé Boleslavi dne 08.06.2017

