
          Přihláška na RESET 2017
Pionýrská skupina Šenov spolupořádá velkou pionýrskou akci  v Moravskoslezském kraji  –
RESET  2017.  Jedná  se  o  tradiční  celorepublikové  setkání,  na  němž  se  pionýři  z celé
republiky co dva roky potkávají střídavě v různých krajích. Kromě samotné organizace této
akce plánujeme uskutečnit také výpravu naší PS Šenov na tuto akci. Dětem nabízíme účast
na  setkání  s bohatým  programem  (hry,  soutěže,  workshopy,  rukodělné  dílny,  poznávání
Ostravy a okolí  – Dolní  Vítkovice, Dinopark, ZOO, hornické muzeum…). V rámci RESETu
bude  probíhat  také  DĚTSKÁ  PORTA  –  soutěž  ve  zpěvu,  tanci  apod.  se  závěrečným
koncertem vítězů.

Akce se koná: 9. 6. – 11. 6. 2017
 
Místo: Landek u Ostravy – areál Hornického muzea
 
Cena: 350,- Kč (jde o základní cenu za stravu a ubytování), případné vstupy (se slevami cca
20%) do ZOO, Dolních Vítkovic apod. si budou děti hradit samostatně – výdaje na tyto
aktivity  se  budou  odvíjet  od  toho,  jaký  program na  akci  budou  děti  upřednostňovat  -
program s přihlášenými dětmi dohodneme během března 2017.
 
Kapacita naší výpravy: max. 25 dětí
 
Odjezd a návrat: Sraz 9. 6. 2017 v Šenově na náměstí nejpozději v 15:15 hodin (odjezd
autobusu MHD v 15:32 hodin).  
Návrat z akce v neděli 11. 6. 2017 autobusem MHD do Šenova na náměstí je v 12:15 hodin. 

Stravování: zajištěno  Pá – večeře,  So - snídaně, obědový balíček, večeře,  Ne - snídaně,
balíček na cestu. Na místě bude možnost zakoupit drobné občerstvení. Pitný režim je na
akci pro účastníky zajištěn po celou dobu.  

Ubytování: Landek u Ostravy – camp v areálu hornického muzea. Spát budeme ve vlastních
stanech - kdo má k dispozici stan a je ochoten jej na akci zapůjčit, prosíme, ozvěte se na
níže uvedený e-mail nebo telefon, abychom dohodli podrobnosti. Věci dětí (velké batohy),
spacáky a stany odvezeme na akci autem s vozíkem.   

S sebou: malý batoh na osobní věci, pláštěnka, !!!SPACÁK + tlustá KARIMATKA!!!, vhodné
oblečení (i na spaní)  dle počasí (většinu času budeme trávit venku), kapesné – na útraty
dětí, funkční baterka nebo čelovka, hygienické potřeby (zubní kartáček, pasta); další bude
upřesněno dle dohodnutého programu (jízdenky na MHD, peníze na vstupy atd.). 

Program:  Po  zjištění  zájmu účastníků  z naší  PS bude celá  výprava přihlášena najednou,
přičemž musí být uhrazeny základní poplatky za účast na akci – 350,- Kč/osobu. Poté budou
zpřístupněny k přihlášení i jednotlivé aktivity, soutěže, workshopy, atd, Výprava PS Šenov
bude všechny aktivity absolvovat vždy společně. Proto se s přihlášenými dětmi dohodneme
na  tom,  co  vše  by  chtěly  na  RESETu  2017  zažít  a  podle  toho  aktivity  vybereme.



O podrobném  programu  budeme  rodiče  přihlášených  dětí  informovat.  Více  o  programu
najdete v následujícím odkazu: http://www.pionyr-reset.cz/program  
 
Plán akce: 
První den: Po příjezdu na Landek se ubytujeme – postavíme s dětmi stany, uložíme věci,
projdeme areál hornického muzea a zjistíme informace o rozmístění konkrétních aktivit
v areálu, na které budeme přihlášeni.  Děti se zapojí  do aktivit,  které již v pátek budou
přichystány. Slavnostní zahájení RESETu 2017 bude ve 22:00 hodin úvodním ceremoniálem. 
Druhý den: Podle dohodnutého programu – soutěže, hry, výjezdy do Ostravy a okolí…
Třetí den: Dopoledne ukončení akce – vyhodnocení soutěží, ukončovací ceremoniál.

Přihlášení a platba za akci: 
Níže  uvedenou  vyplněnou  přihlášku  pošlete do  25.  2.  2017 na  e-mail:
ondraschwetter@seznam.cz,  tel.:  775 699 439. Podepsaný originál  přihlášky mohou děti
odevzdat na schůzce oddílu. 
Platbu proveďte nejpozději do 25. 2. 2017 na účet PS Šenov:  Fio banka – číslo účtu:
2200517986/2010  – Jako variabilní symbol uveďte „962017“ a do textu platby uveďte
„RESET 2017“ a jméno dítěte. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     PŘIHLÁŠKA NA RESET 2017

Jméno a příjmení účastníka: …………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt na rodiče: telefon ……………………………………… e-mail: ................................

*Souhlasím se zveřejněním fotografií  s mým dítětem z této akce na veřejných místech
v Šenově, v propagačních materiálech a webových stránkách Pionýra a PS Šenov.

ano ne 

Dne …………………2017                    Podpis zákonných zástupců dítěte ……………………………………………

Částka 350,- Kč byla zaplacena na účet PS dne: …………………… 2017    

http://www.pionyr-reset.cz/program
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