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Rozloučení se zimní plaveckou 
sezónou 2010/2011

Vážení rodiče a milí plavci! 

Dovolujeme si vám oznámit termín ukončení zimní plavecké 

sezóny 2010/2011 a pozvat vás na poslední plavecký trénink ve 

Sportovním centru Nymburk, při kterém proběhne i rozloučení 

s malým pohoštěním.  

Na závěr máme připraveno jedno velké a netradiční 
překvapení!  

Termín akce: středa 15.12.2010 

Časový plán:  

plavecký bazén 16:00 -17:00 hod.  

rozloučení s občerstvením 17:00 – 18:00hod. 

+ překvapení 

Plavci si mohou na bazén přinést své plavecké pomůcky a hračky 

přiměřených rozměrů. 

Rodiče, kteří se chtějí podívat přímo na bazén, musí splnit jedinou 

podmínku - bazénovou ústroj (krátké kalhoty, tričko).

Každý plavec obdrží vánoční dárek!  

                                        

                                                                              Těšíme se na Vás!
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