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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
České Budějovice
Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

Vážení rodiče, holky a kluci,
naše Středisko je zde pro všechny děti a mladé lidi, kteří chtějí strávit svůj čas se svými vrstevníky a
kamarády. Mají se zde možnost nejen neformálně pobavit a zahrát si různé hry, ale také se zde mohou sami
realizovat a v zájmových kroužcích naučit novým věcem.
Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně i v jiný den) v časovém rozmezí od
14:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku se věnují vedoucí
z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.
Naši zaměstnanci a dobrovolníci rádi přivítají každého, bez rozdílu náboženské orientace, barvy pleti či
sociálního postavení. Základem naší práce je preventivní systém Dona Boska a spokojenost našich
návštěvníků.

 Zde odstřihněte

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

Závazná přihláška na školní rok 2009/2010
Jméno a příjmení:
Adresa:
PSČ:
Rodné číslo:

Pokud Vás naše nabídka zájmových kroužků zaujme, prosíme o vyplnění přihlášky, odstřižení a její
odevzdání spolu s ročním poplatkem v kanceláři SaSM – DDM ČB (za vrátnicí):

Tel. zákonného zástupce:

Ondřej Trojek – koordinátor zájmových kroužků

Email:

Po: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
St: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Po předchozí telefonické dohodě kdykoliv.

Zdravotní pojišťovna:

Dítě přihlašuji na kroužky:

Prosím o uhrazení účastnického poplatku nejpozději však do 30. 10. 2009.
Středisko zahajuje letošní provoz 14. září 2009. Od 14. září bude na webových stránkách
www.sasmcb.sdb.cz nebo na vývěsce před Střediskem zveřejněn termín a čas prvních hodin – schůzky.

Nabídka připravovaných akcí na šk. rok 2009/2010
•

14. 09. 2009

Začátek provozu Střediska – otevřené kluby

•

23. 09. 2009

Společná zahajovací bohoslužba pro děti a rodiče

•

16. 12. 2009

Vánoční pásmo
XIX. Salesiánský ples

•

23. 01. 2010

•

22. - 25. 02. 2010 Lyžařský výlet pro účastníky kroužků

•

08. 05. 2010

Fotbalový turnaj Dona Boska

•

16. 06. 2010

Závěrečná bohoslužba + oheň pro účastníky kroužku

•

18. 06 2010

Konec aktivit Střediska

•

červenec

Letní salesiánské chaloupky – tábory

kostel Sv.Vojtěcha

Bankovní spojení: 108 200 2660/5500
www.sasmcb.sdb.cz

Ano



Ne2)



KD Vltava
ŠVS Kvilda

… a mnoho dalších aktivit, výletů, turnajů a atd., o kterých Vás budeme průběžně informovat na našich
stránkách www.sasmcb.sdb.cz
Telefon: +420 385 341 877
e-mail: sasmcb@sdb.cz

Zdravotní stav dítěte: Zdráv(a)
2) konkrétní problémy

IČ: 62537601
DIČ: CZ62537601

Výchovné problémy:

Souhlasím s tím, aby uvedená data, včetně pořízené fotodokumentace, byla
vedena v evidenci Salesiánského střediska mládeže.

podpis zákonného zástupce

