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Pozvánka na schůzku rodičů
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na již tradiční schůzku rodičů a zákonných zástupců chlapců
a dívek navštěvujících náš oddíl Mladých ochránců přírody GINKGO, který je organizován
pod 01/14 základní organizací Českého svazu ochránců přírody.
Chceme Vás seznámit s naší činností během aktuálního roku, s financováním výprav
a aktuálním výhledem na letošní i příští školní rok (jelikož dochází k omezování dotační finanční
podpory, i my jsme bohužel nuceni naše akce tomuto trendu pokud možno únosně, přizpůsobovat).
Aktuálně Vás chceme informovat o letošním letním táboře, který se koná v termínu
sobota 28.6. – pátek 18.7. 2014 (alternativně pro druháky a třeťáky v termínu sobota 5.7. –
neděle 13.7. 2014). Vezměte, prosím, tento termín na vědomí. Při jeho stanovení jsme zohlednili
četná přání rodičů vyslovující se pro „páteční návrat“. Naše přání je účast pokud možno všech
členů, neboť bez účasti dětí na táboře postrádá činnost pro nás i pro dítě smysl, podobně jako
u neúčasti na výpravách. Proto připomínáme, že účast na letním táboře je podmínkou pro další
setrvání členů v našem kolektivu, neboť Vašim dětem věnujeme dobrovolně nemalou část našeho času
a chceme naši energii věnovat tam, kde je zpětná vazba a zájem o činnost, což jistě chápete – pozn.
tato podmínka neplatí pro členy, kteří jsou aktuálně ve druhé nebo třetí třídě ZŠ.
V neposlední řadě je schůzka rodičů možností se setkat se širším vedením oddílu
a prodiskutovat případné dotazy, problémy, náměty či pozitiva činnosti apod.
Samozřejmě se najde prostor pro Vaše dotazy a připomínky. Považujeme Vaši účast
za skutečně žádoucí, vzhledem k faktu, že s Vašimi ratolestmi trávíme opravdu mnoho času (při 100%
účasti až 70 dní čistého času ročně!).
Schůzka se koná v úterý 6. května 2014 v naší klubovně Nad Úžlabinou 18, Praha 10 Malešice od 18:00 hod (zvonek „GINKGO“).
Těšíme se na setkání s Vámi,
za kolektiv vedoucích oddílu s pozdravem
Jiří Krouský
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TUTO ČÁST VYPLŇTE A POŠLETE NÁM PO DĚTECH ZPĚT

Potvrzení účasti na schůzce rodičů
Já …………..…..……………………. otec/matka/zák.zástupce mého syna /mojí dcery
.............................…………… se zúčastním/nezúčastním* schůzky rodičů oddílu Ginkgo konané
v úterý 6. května 2014 v 18:00 hod.
V Praze dne __. __. 2014
*nehodící se škrtněte

…......……….
podpis

