
 
INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ V OLDŘICHOVĚ  

 

Vážení rodiče, 

 

jak jsme Vás již informovali, ve dnech 6. – 10. března 2019 se koná  

soustředění ROKYTKY.  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 sborovou soutěž příští školní rok). Kdo na 

soustředění nebude, musí se doučit repertoár a bude přezkoušen.   

 

Pokoje na ubytovně jsou po 3 – 6 lůžkách. V ubytovně bude teplo, jelikož zde probíhají i jiné akce. Večery budou 

v duchu her, zpívání s kytarou, v sobotu večer na téma, které si děti předem vyberou. Pokud má Vaše dítě 

oblíbeného plyšáka nebo hračku můžete mu ji přibalit s sebou. Na soustředění s námi pojedou také členky výboru 

Rokytky, které nám budou pomáhat i s uložením menších dětí. Rádi bychom, aby vše proběhlo v dobré atmosféře. 

 

Nedoporučujeme dávat dětem mobil, zvláště těm menším, je tam slabý signál. Pokud nastane jakýkoliv problém, 

budeme se jej snažit vyřešit, případně Vás informovat telefonicky. Každý večer dáme zprávu na web Rokytky o 

průběhu soustředění (podle připojení i s fotografiemi). Po příjezdu vložíme na web zprávu, že jsme v pořádku 

dorazili na místo. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na číslo 774 082 980 A. Čančarová (nejlépe mezi 13. – 16. 

hodinou, pokud telefon nezvedeme, zrovna zkoušíme).  

Na soustředění pojedeme letos objednaným autobusem 

 

Odjezd od ZŠ Dolní Počernice ve středu 6. 3. 2019 v 15.30 hod. (sraz v 15.15 hodin)  

 

Odjezd z Oldřichova v neděli 10. 3. 2019 v 12 hod. (příjezd k ZŠ v cca 13:30 hod.)  

 
ČÁSTKA ZA SOUSTŘEDĚNÍ JE 1850,- Kč (plná penze po celou dobu ubytování + doprava). Tuto zaplaťte 

nejpozději do 25. února 2019. Částka za dopravu je nevratná. 

Platbu můžete provést: 

a)  Hotově po zkoušce Rokytky. 

b) převodem na účet Rokytky č. ú. 2301094601/2010 (Fio banka), do poznámky uvést jméno dítěte (nikoliv 

jméno majitele účtu) a označení platby: Soustředění Oldřichov  Rokytka 3/2019. 

  

 S sebou: noty, tužka, guma, zápisník, hodinky, osobní věci na 4 dny (teplé oblečení na ven), mycí potřeby, 

ručník, přezůvky, malá pet lahev na pití na zkouškách, pevná obuv na ven, čepice, šály, rukavice, ježdíky (dle 

stavu sněhu). Prosíme, nedávejte dětem velká a těžká zavazadla (menší kufr nebo sportovní taška + batůžek 

do autobusu postačí)  

 

Andrea Čančarová a výbor Rokytky 

 

 

 

Návratka: 

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

Souhlasím s účastí dcery/syna ……………………………………………… na soustředění Rokytky 

v Oldřichově v Hájích ve dnech   6. – 10. března 2019 pořádaného výborem Rokytky. 

 

 

V Praze dne…………………       Podpis zákonných zástupců………………………………. 

 

Případné dotazy či upřesňující informace (informace o lécích): 

 


