Spolupracující
instituce:
Národní muzeum:

• Národní památník
na Vítkově
• Nová budova Národního
muzea
• Náprstkovo muzeum
• Musaion
• Muzeum Antonína
Dvořáka
• Muzeum Bedřicha
Smetany
• České muzeum hudby

Muzeum Policie ČR
Vyšehrad
Poštovní muzeum
Pražský hrad
Židovské muzeum:
•
•
•
•
•

Maiselova synagoga
Španělská synagoga
Klausová synagoga
Starý židovský hřbitov
Obřadní síň

Strahovská knihovna
Muzeum miniatur
Wax Museum Prague
Vojenský historický
ústav
Botanická zahrada
hl. m. Prahy
Botanická zahrada UK
Staroměstská
radnice a věž
Mořský svět
Klášter Loreta
Muzeum Lega
Království železnic
Klementinum
Muzeum pověstí
Muzeum
Karlova mostu
Muzeum čokolády

Nabídku se budeme snažit dále rozšiřovat. Aktuální
verzi naleznete od měsíce listopadu na adrese:
www.ledovapraha.cz

2. – 4. 2. 2018
Nabídka aktivního využití
volného času pro děti
z celé republiky v období
pololetních prázdnin.

2. – 4. 2. 2018
Pionýr, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
116 47 Praha 1
www.pionyr.cz

Akci „Ledová Praha“ pořádá
PIONÝR
spolu s Nadací Dětem 3. tisíciletí
ve spolupráci s řadou dalších
institucí.

ano ne

ano ne

— koncert

— jízdenky

Odesláním přihlášky zároveň dávám svůj souhlas se zpracováním osobních dat a jejich použitím k elektronické korespondenci a zasílání informací týkajících se akce.

Přejeme pěknou zábavu
a těšíme se na vás.

.......................................................................................................................................

Tyto informace jsou pouze orientační, nabídku
budeme rozšiřovat podle aktuálních možností.

(faktury budou odeslány na začátku ledna s desetidenní splatností)

*

Fakturační údaje: ............................................................................................................

Podrobnější informace a aktuální
nabídku naleznete od měsíce listopadu
na internetových stránkách:
www.pionyr.cz, www.ledovapraha.cz

ano ne

Orientační ceny: ubytování – 180 Kč, jízdné –
cca 60 Kč (bude upřesněno, vstupenky na koncert – 50 Kč.

— ubytování

•

Kontaktní telefon: ....................................... E-mail: ......................................................

Pro přihlášené mimopražské kolektivy dětí
bude zajištěno ubytování v pražských školách
(na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku)
a dále zlevněné jízdné – „placka“ na MHD.

Máme zájem o:

•

.......................................................................................................................................

21. ročník Koncertu Děti dětem, který se koná
v sobotu 3. února v Kongresovém centru Praha.

Adresa: ..........................................................................................................................

•

Vzhledem k ubytovacím
kapacitám není možné počty
navyšovat.

Předpokládáme rovněž rozšíření nabídky o další
doplňkový program.

předpokládaný počet
účastníků …………….….

•

Kontaktní osoba: ...........................................................................................................

Ledová karta, která vám otevře dveře do muzeí (Národní či Židovské, Muzeum voskových
figurín) a dalších institucí (Pražský hrad, Strahovská knihovna, Klementinum, Mořský svět).
Všechna tato místa můžete navštívit zdarma
nebo za symbolickou cenu.
Název subjektu: .............................................................................................................

•

Nutno odeslat nejpozději do 20. 11. 2017

V období pololetních prázdnin (2. – 4. února)
pořádáme již poosmnácté akci s názvem Ledová
Praha. Jedná se o nabídku pro ty, kteří se chtějí nejen
pobavit, ale také si rozšířit své vědomosti o pražských
kulturních památkách. Akce je primárně určena pro
dětské kolektivy s doprovodem, kterým nad rámec
volného či zlevněného vstupného do řady institucí
zajišťujeme ubytování a slevu na jízdné v MHD.
Pionýr spolu s Nadací Dětem 3. tisíciletí při zajištění
této akce spolupracují tradičně s řadou institucí
a s několika školami.

A co je pro vás
připraveno?

Přihláška
LEDOVÁ PRAHA

Ledová Praha 2018

