AVZO, p.s Šumperk-Temenice
Pod Senovou 66
Šumperk
V Šumperku dne 4.10.2017
Vážení rodiče.
Blíží se konec střelecké sezony na naší střelnici. Náš střelecký klub připravuje
vyhodnocení dětí, které se u nás aktivně zapojily do činnosti ve střeleckém sportu. Jejich sportovní
zapojení bude vyhodnoceno ve čtvrtek dne 12.10.2017 na střelnici v Temenici. Zveme vás proto na
závěrečnou soutěž dětí a na hodnotící schůzku, která se bude v uvedeném dni konat v klubovně
střelnice. Zahájení soutěže v 16.00 hod. Po schůzce bude následovat posezení u táboráku
s občerstvením. Pokud se s vaším dítětem rozhodnete dále ve střeleckém sportu pokračovat, bude na
schůzce dohodnuto členství vašeho dítěte v našem pobočném spolku, včetně poplatků s tímto
členstvím souvisejícími.
Vaše účast na schůzce je bezpodmínečně nutná (alespoň jednoho z rodičů).
Zároveň Vás žádáme o upřesnění Vaší e-mailové adresy z důvodu kontaktu na Vás pro
další spolupráci.
Těšíme se na vaší účast,

předseda AVZO, p.s.Šumperk-Temenice a trenéři.
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