Úhrada KRÚŽKY Zimný SEMETER 2017/2018 ( september/január)
Názov /počet
stretnutí
príspevok v
Eurách
účastník
sympatizant/
- člen RCP

Variabilný
symbol

MMF , MF

Prešportovo LUK KLUB

FVS

Malkáči

CFL

80

80

50

100

50

Dobrovoľný

70

70

45

90

45

Dobrovoľný

11718

21718

31718

41718

51617

61718

Prešportovo/PŠ/ , FOLKLÓR V SRDCI /FVS / MINIFOLKLÓR a MIMI MINIFOLKLÓR /MMF a MF/ ,
Cvičenie na fitloptách /CFL/ Počas sviatkov a prázdnin je Prešporkovo zatvorené.





REALIZÁCIA ÚHRADY: prevodom na účet
IBAN SK93 1100 0000 0026 2022 4231
BIC (SWIFT) TATRSKBX
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ Príspevok prosím uhradte pred začiatkom krúžku a
potvrdenie prineste na prvú hodinu. alebo informujte o úhrade, ak prebehla neskôr..

Pre uľahčenie identifikácie platby, prosím nezabudnite uviesť: 1.variabilný symbol 2.
špecifický symbol: Vaše telefónne číslo 3. do poznámky meno účastníka krúžku
ZAČIATOK KRÚŽKOV :v priebehu septembra /čakajte info mail / DĹŽKA: stanovené podľa
jednotlivých krúžkov / bez náhradnej hodiny / Prosíme Vás aby ste chodili na krúžky v čas ,
aspoň 15 min. dopredu aby sa dieťatko pripravilo na krúžok . Ak sa nemôžete hodiny
zúčastniť dajte nám o tom vedieť mailom alebo telefonicky prosím e. Uľahčí nám to
koordináciu krúžkov a budeme vedieť , či ste odcestovanli alebo ochoreli
Prosíme Vás aby ste s chorými detičkami zostali doma aby ste nenakazili , jeho kamarátov
a aj mamičky a lektorku./ Ak by bolo dlhodobo dieťatko choré riešime tieto situácie
individuálne/. Niektoré ochorenia sa prejavujú len soplíkom , ale aj on môže byť infekčný.
Ak máte alergiu informujte prosím lektorku aby sme mohli ukľudni ť mamičky, ktoré môžu
mať obavu , či je dieťatko ok .
V rámci príspevku sú poskytované výhody účastníka krúžku:
1. Vstup do herňe Prešporkova počas trvania semestra aj v iný deň ako v deň krúžku .
2. Možnosť využiť Prešporkovskú knižnicu a požičiavanie knižiek podľa výpožičného
poriadku
3. Ponuka sprievodných aktivít počas roka
4. Ponúkame kávu , čajík , ktoré si môžete u nás pripraviť.
AJ VĎAKA VAŠIM PRÍSPEVKOM ZABEZPEČUJEME CHOD PREŠPORKOVA , PONUKU
KRÚŽKOV A SPRIEVODNĚ AKTIVITY.

