DARUJ HRAČKU – 18.12. 2021 13-15,30
KROK 1

prosíme potvrďte příjem a seznámení s tímto materiálem zde na klik on line

COVID

PODSTATA: bezpečnost všech

VSTUP
bud - potvrzení o dokončeném očkování (14 dní po 2. dávce)
připravené tištěné:
nebo – potvrzení o prodělané nemoci (platí 180 dní od pozitivního testu)
ideál v deskách
s názvem domova
nebo děti do 18 let – platný PCR test (ne starší 72 hodin)
POTVRZENÍ

o převzetí (k vytištění níže) prosíme odevzdejte při příchodu + nahlaste název domova, díky

CESTA – SMS
info, že jedete

Při vyjetí nezapomeňte, prosíme, odeslat sms na telefonní číslo 777 795 611 ve tvaru:
„Název domova-jsme na cestě“
Pozn.: slova „Název domova“ nám nepomohou, potřebuje znát název domova ze SMS
„tak my už jsme vyjeli a jsme na hlavní“, nám taky úplně nepomůže :-D . Díky

FOTA – VIDEA
moc prosíme

klidně z příjezdu – z příchodu do sálu – z programu – z předání

VSTUP DO SÁLU

ideálně až po 12. hodině, respirátor

prosíme o zaslání přes úschovnu co nejdříve – do 19.12. na adr. klempir@clovickovani.cz

13-15,30 hodin i s rozdáním (budeme snažit spěchat)
PROGRAM

Vlasta Horváth s Vánočním speciálem k 25.ročníku DH, Krampušáci a další
díky za pochopení a respektování nutnosti realizace předání, jako respektu k dárcům

UPOZORNĚNÍ

v sále opravdu nesmí nic zůstat, při problému s dopravou neumíme problém na místě řešit

NAKLÁDKA DÁRKŮ

Při nošení věcí věnujte pozornost jejich značení, aby jste nevzali jinému domovu jeho
pytle či dárky – pozor na záměny podob. názvů měst, at si vzájemně nepokazíte Ježíška.

PŘEJEME VÁM

příjemnou a hlavně bezpečnou cestu do Havlíčkova Brodu. Těšíme se na Vás

PARKOVÁNÍ
hlavní vchod
do KD Ostrov

PLACENÉ, nekryté
20 míst

SO: zdarma
nekryté
27 míst

SO: od 12 h zdarma
parkovací dům
90 míst
POZOR – ZDE NE
vjezd povolen pouze
„dopravní obsluze“
postoj místí MP je nesmlouvavý

SO: zdarma
nekryté
126 míst

vyplňte – vytiskněte a přivezte s sebou do HB

V Havlíčkově Brodě dne 18.12. 2021
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.
Na Výšině 3241
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 62060678
Domov:

Věc: potvrzení převzetí dárků z Daruj hračku s Tangem a jeho partnery 2021.

Potvrzujeme tímto převzetí dárků z Daruj hračku s Tangem a jeho partnery, dle databáze přání
dětí / klientů našeho domova.

…………(razítko + podpis)………………………..
převzal:

VYTISKNĚTE - ZNAČENÍ VOZIDLA - A4 – ZA PŘEDNÍM SKLEM

