
Kruh p řátel Severáčku 
Frýdlantská 19, 460 01  Liberec 

 

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ V RADOSTÍN Ě – NÁVRATKA        

Vážení rodiče, 

  jak jsem Vás informovala v září, koná se ve dnech 27. února – 2. března 2014 
soustředění koncertního sboru Severáčku v ozdravovně v Radostíně 
(http://www.ozdravovnaradostin.cz). Účast na soustředění je nutná (příprava na zájezdy do Švédska 
a Francie a Jarní koncert). Toto soustředění organizuje a zajišťuje Kruh přátel Severáčku 
s vědomím ZUŠ Liberec.   
 
 Na soustředění pojedeme vlakem z Liberce do Radostína a zpět rovněž vlakem (rodiče, kteří 
by chtěli své děti do Radostína 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). 
  

Kromě sbormistryně a klavíristky pojedou na soustředění i dvě maminky, členky výboru 
KPS, které se budou se starat o program pro děti mimo zkoušky.    
 
Odjezd 27. 2. 2014 z vlakového nádraží v Liberci v 16.31 hod. (sraz na nádraží v 16.10 hod.)  
Odjezd 2. 3. 2014 z Radostína v 12.49 hod. (příjezd do Liberce v 13.25 hod.) 
 

Částka za soustředění je v letošním roce pro členy Kruhu přátel Severáčku zlevněna na 500,- 
Kč (ubytování, plná penze, cesta tam i zpět; plná cena činí 1098,- Kč). Částku 500,- Kč zaplaťte 
nejpozději do 15. února 2014. Pokud bude muset dítě z nějakého důvodu ze soustředění odjet, 
částka se nevrací. 
  

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 
Radostín HLSB 2014. 
  
 S sebou: noty, tužka, guma, zápisník, osobní věci na 3 dny, přezůvky, pevná obuv na ven, 
zimní oblečení a čepice na ven.  
   

      Silvie Pálková, sbormistryně  
                                                                                                        

NÁVRATKA (vra ťte prosím obratem do Severáčku) 

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

Souhlasím s účastí dcery/syna ……………………………………………… na akci Soustředění  
koncertního sboru Severáčku v Radostíně ve dnech   27. února – 2. března 2014 pořádaného 
Kruhem přátel Severáčku. 
 
*Dopravím        -      nedopravím          své dítě z Liberce do Radostína 
*Dopravím        -      nedopravím          své dítě zpět z Radostína do Liberce 
 
Částku 500,- Kč za soustředění uhradím do 15. 2. 2014:       * hotově                   * převodem 
 
V Liberci dne…………………….     Podpis zákonných zástupců………………………………. 
 

*nehodící se škrtněte 


