Vabilo
Nikin družinski piknik bo letos 8. septembra, ko je prvi šolski teden že za našimi
šolarčki, jesenski poslovni utrip pa še ni v »pospeševalni« prestavi.
Prav tako kot lani, se bo dogajalo v

nedeljo.

Med več lokacijami, smo se odločile za igrišče Rugby kluba v Stanežičah
Lokacija:
Pripravljamo pester program za otroke, mladino in odrasle, zato se že sedaj veselimo vašega obiska!

Kaj imamo v malhi zabave in presenečenj:

* Družine predstavljajo svoje kulinarične dobrote (degustacija dobrot in izmenjava receptov)
* Športne igre (tekmovanje ekip v odbojki, malem nogometu, vlečenju vrvi)
* Zabava za malčke in znalčke (grad veselja in še kaj….)
* Ustvarjalnica za majhne in velike otroke (pod vodstvom Klementine Golija in Maše Gala).
Ustvarjene umetnine bodo namenjene avkciji za dobrodelne namene tako kot tudi izkupiček od 		
srečelova, v katerem je vsaka srečka dobitna
* Srečelov (vsaka srečka zadane)
Za glasbeni utrip bo poskrbela skupina The Chuhapuhas, z nami bosta tudi Klemen, Mojca …
* Kulinarične dobrote, prigrizki, tekoče zadeve in osvežilne pijače po želji..

Prispevek v višini 5 EUR za otroke do 15 leta starosti in 20 EUR za odrasle bo namenjen za dobrodelne
namene in pokritje stroškov priprav na naše srečanje. Toplo vabljeni tudi člani RAC in IAC.
Dodatne informacije 031336888 (Mateja Adamlje; mateja.adamlje@kontea.si; in rotarynike@gmail.com)
www.rotarynike.si
PRIJAVNICA
na Nikin družinski piknik, 8. 9. 2013 med 11. in 19. uro igrišče Rugby kluba v Stanežičah.

Ime in priimek

Član kluba /oz.
označite starost
mlajšega člana

sodelovanje pri posameznih aktivnostih
(označi z DA ali NE)
predstavitev kulinarične dobrote naše
družine
športne igre (odbojka, mali nogomet)
ustvarjalnica za male in velike
samo druženje in spodbuda za ekipe
in posameznike

Prispevek v višini 5 EUR za otroke do 15 leta starosti in 20 EUR za odrasle lahko nakažete na TRR RC Nike
SI56 0510 0801 3659 144.

