PO RONDEL
si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci:

LEDOVÁ PRAHA
konané ve dnech 3.2. 2017 – 5. 2. 2017.
Jedná se o tradiční otevřenou akci určenou pro DĚTI pořádanou sdružením
PIONÝR každoročně o pololetních prázdninách. V rámci této akce je možné navštívit
vybraná muzea, instituce a další zajímavá místa v Praze za výhodnějších podmínek, nebo
zcela zdarma než je tomu po zbytek roku. V rámci této akce rovněž proběhne v sobotu
večer benefiční koncert DĚTI DĚTEM. Nad akcí převzal záštitu premiér ČR, předseda
PSP ČR a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Vítězům Pionýrského
Sedmikvítku bude předán putovní pohár premiéra ČR. Akce Ledová Praha je
připravena i pro příznivce Geocachingu. Více informací o akci se dozvíte na:

www.ledovapraha.pionyr.cz.
Pro zájemce nabízíme společnou účast na této akci a to v sobotu 4.2.2017
odpoledne a večer (možno se přidat i jen na část společné účasti na programu akce) a
pak i v neděli 5.2.2017.
PO RONDEL 2017 program:
SOBOTA 4.2.2017
12 hod
sraz u metra Lužiny,
cca 13 hod návštěva skleníku FATA MORGANA (Botanická zahrada) (vstup do 15 let
zdarma),
cca 15 hod návštěva Národního muzea – Nová budova (vstup volný),
-----------------------------18.00 hod Účast na Benefičním koncertu DĚTI DĚTEM (bez omezení, vstup 50,- Kč/os).
cca 21.30 hod konec u metra Lužiny.

Ing. Petr Kubů, pionyrluziny@gmail.com , +420606725872, www.rondel.pionyr.cz, FB: PO RONDEL

NEDĚLE 5.2.2017
14,20 hod
sraz u metra Lužiny,
15 hod
návštěva výstavy Anděl Páně II (Ateliéry Barrandov)
17 hod
rozchod u metra Lužiny.

Pro všechny nabízíme možnost zajištění LEDOVÝCH KARET1, tak aby, jste si je nemuseli
sami vyzvedávat na Ústředí Pionýra. Jejich předání proběhne dohodou.
-------------------------------------Pro účastníky bez doprovodu dospělého prosím o vyplnění níže uvedené návratky.
Návratka:

Akce – LEDOVÁ PRAHA

Jméno a příjmení účastníka:
Sraz:

_______________________________________

So 4. resp. Ne 5.2.2017 v 12,00 resp. 14,25 hod u stanice metra
Lužiny
So 5.02.2017 cca 21,30 hod resp. Ne 5.2.2017 cca 17 hod na
stanici metra Lužiny

Návrat:

Účastnický poplatek:
S sebou:

Termín přihlášení:

50,- Kč resp. 60,-Kč+ doprava MHD Praha,
batůžek, svačina, pití, vhodné oblečení a obuv, Evropskou kartu
mládeže (průkaz člena PO RONDEL), Open Card nebo jiný průkaz
s fotografií k prokázání věku účastníka (dětské jízdné), případně
drobné kapesné.
na místě.

Potvrzuji účast na této akci výše účastníka. Dítě může jít z místa návratu samostatně domů(*).
Podpis zákonného zástupce:
_______________________________________
Telefonický kontakt na zák. zástupce během akce: ________________________

1

LEDOVÁ KARTA - slouží jako vstupenka po celou dobu konání akce Ledová Prah do vybraných spolupracujících institucí pro získání
slevy nebo vstupu zdarma. Karta je pro všechny účastníky zdarma. Každý účastník (i dospělý) musí mít svou vlastní LEDOVOU
KARTu, proto si jich zajistěte dostatečný počet. LEDOVou KARTu je možné si samostatně vyzvednout od 30.1. do 3.2. 2017 v době
od 9.00 do 17.00 hodin v recepci budovy na Senovážném náměstí 977/24, Praha 1 (roh Jeruzalémské a Jindřišské ulice).
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