
      Kruh přátel Severáčku 
Frýdlantská 19, 460 01  Liberec 

 
INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ V OLD ŘICHOV Ě  

Vážení rodiče, 
 

jak jsme Vás již informovali v září, koná se ve dnech 27. - 30. března 2014 soustředění 
Plamínku.  Společně s dětmi pojedeme do turistické ubytovny Domu dětí a mládeže Větrník, která 
se nachází v Oldřichově v Hájích (http://www.ddmliberec.cz/turisticka-ubytovna). Účast na 
soustředění je nutná (příprava na nadcházející koncerty). Toto soustředění organizuje a zajišťuje 
Kruh přátel Severáčku.  
 
 Na soustředění pojedeme vlakem z Liberce do Oldřichova a zpět rovněž vlakem (rodiče, kteří 
by chtěli své děti do Oldřichova dopravit tam i zpět, prosíme o vyznačení této skutečnosti na 
návratku - upozorňujeme, že děti musí být dopraveny na místo ve stejném čase jako děti, které 
pojedou vlakem). Na soustředění s námi pojedou také členky výboru KPS, které se budou se starat o 
program dětí mimo zkoušky.    
 
Odjezd z vlakového nádraží v Liberci ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 15.30 hod. (sraz na nádraží 
v 15.10 hod.)  
Odjezd z Oldřichova v neděli 30. 3. 2014 v 14.05 hod. (příjezd do Liberce v 14.22 hod.) Děti, 
které nepojedou zpět vlakem, si můžete vyzvednout ve 13.00 hod. 
 
Částka za soustředění je v letošním roce zlevněná na 750,- Kč (ubytování, plná penze, cesta tam i 
zpět; plná cena činí 847,- Kč – rozdíl hradí KPS). Částku 750,- Kč zaplaťte nejpozději do 15. března 
2014.  
  

Platbu můžete provést: 
a)  Hotově v Severáčku či poslat po dítěti  
b) převodem na účet KPS č. 980682309/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do 

poznámky uvést jméno dítěte (nikoliv jméno majitele účtu) a označení platby: Soustředění 
Oldřichov  Plamínek 2014.  
  
 S sebou: noty, tužka, guma, zápisník, osobní věci na 3 dny, přezůvky, malá pet lahev na pití 
na zkouškách, pevná obuv na ven, čepice, malé kapesné (je možnost si koupit sladkosti či pití), 
masku na sobotní maškarní ples. Prosíme, nedávejte dětem velká a těžká zavazadla (nejvhodnější 
je batoh na záda) – věci poneseme od vlaku do ubytovny.    

 
Silvie Pálková a Radka Fryčová, sbormistryně  

                                                                                                           
NÁVRATKA (vra ťte prosím obratem do Severáčku) 

 -------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------ 

Souhlasím s účastí dcery/syna ……………………………………………… na soustředění  
Severáčku v Oldřichově v Hájích ve dnech 27. – 30. března 2014 pořádaného Kruhem přátel 
Severáčku. 
 
*Dopravím        -      *nedopravím          své dítě z Liberce do Oldřichova 
*Dopravím        -      *nedopravím          své dítě zpět z Oldřichova do Liberce 
 
Částku 750,- Kč za soustředění uhradím do 15. 3. 2014:    * hotově                 * převodem 
 
 
V Liberci dne…………………       Podpis zákonných zástupců……………………………… 
 



*nehodící se škrtněte 


