
Detská organizácia Záhorácky Fénix Vás pozýva na 

DEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ 2018 

(sobota, 16. 6. 2018, VTSÚ Záhorie) 

Doprava: pre Vás a Vaše deti bezplatne zabezpečená zájazdovým autobusom (Malacky – VTSÚ Záhorie – Malacky) 

Odchod: o 8,00 hod. z parkoviska pri Zámockom parku, oproti hasičskej zbrojnici (zraz o 7,50 hod.) 

Predpokladaný návrat: cca o 17,00 hod. k parkovisku pri Zámockom parku  

Môžete sa tešiť na: športové súťaže pre deti, ukážky z činnosti práce polície, skákací hrad, kone, psy,            

maľovanie na tvár, zdobenie perníčkov, zoskok vojenských parašutistov, dopravná výchova, civilná ochrana,     

vojenská technika VTSÚ, občerstvenie, hudba, spev, tanec, kroje a diskotéka 

Deti si prinesú: športový odev a obuv, šiltovku, peniaze (bufet), preukaz poistenca 

Potvrdenie účasti: odovzdaním priloženej návratky najneskôr v piatok (p. uč. Petr Filip, p. uč. Margaréta Smolinská) 

alebo v rovnaký deň do 20,00 hod. na adrese filip.petr@zs4malacky.sk resp. na t.č. 0908/745 912 (sms). 

Na podujatí sa spoločne so žiakmi ZŠ Záhorácka môžu zúčastniť aj kamaráti, deti z iných škôl a ich rodičia  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Môj syn/moja dcéra: ………………………………….  sa zúčastní Dňa detských radostí (16. 6. 2018, VTSÚ Záhorie) 

Počet účastníkov: …………………………..  Podpis zákonného zástupcu: ……………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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