RC Kostička 2003 - 2013

Kostička slaví 10. narozeniny!
Slavit s námi můžete celý tento rok!!!
První oslava proběhne ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 10 hodin
v RC Kostička (nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod)
Nebudou chybět soutěže pro děti a narozeninový dort.
Společně nahlédneme do historie i současnosti Kostičky.

Můžete Kostičku potěšit narozeninovým dárkem!
Co nejvíc potřebuje a co by si opravdu přála?
VÝTVARNÉ POTŘEBY VŠEHO DRUHU
tužky, pastelky, pastely, křídy, voskovky, fixy, barvy – tempery, vodové, prstové, na tělo, na textil, na sklo,
různobarevný filc 20 x 30 cm, bavlněné šátky, čtvrtky, kreslící papíry, štětce, krepové papíry, lepidla, nůžky,
tavnou pistoli, dřevěné i skleněné korálky

SPORTOVNÍ NÁČINÍ
malou trampolínu s ochrannou sítí, míče a míčky, švihadla, skákací gumy…

HRY
jednoduché hry jako jsou bublifuky, kaleidoskop apod., didaktické hry, CD s dětskými písničkami…
FOTOAPARÁT
Využila by jej při všech akcích (a že jich není málo), které pro rodiče a děti připravuje.
MINIKAMERA, CD PŘEHRÁVAČ - nemusí být nové, ale funkční.

NUTNOSTI PRO PROVOZ:
BAREVNÁ TISKÁRNA - nemusí být nová, ale funkční.
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
kancelářské papíry, A4 fólie, 2 balíky eurodesek, malé i velké obálky, prázdná CD, barvy do tiskárny
Photosmart C5180 (RC Kostička ji má jen vypůjčenou)…

DO KUCHYŇKY
rychlovarnou konvici, ostrý nůž, nádobí pro děti na příměstské tábory (příbory, talíře, misky, kalíšky, vše po
12 kusech), houbičky a hadr na mytí nádobí, papírové i látkové utěrky, svačinové sáčky, sáčky do
odpadkového koše…

ČISTÍCÍ A HYGIENICKÉ POMŮCKY
mop s kbelíkem, smeták, běžné prostředky na mytí nádobí, podlahy, oken, úklid WC, tekuté mýdlo, ručníky,
vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky v krabičce, toaletní papír…
PŘÍSPĚVEK NA SVOZ ODPADU v libovolné výši Poplatek činí 1450 Kč/rok.

RC Kostička se moc ráda dárky k narozeninám na svém webu pochlubí a gratulantům zde
poděkuje. Na každý dárek O.s. LECCOS vystaví řádnou darovací smlouvu.
O Kostičce
RC Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné
trávení času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti. Pořádá besedy, semináře a další akce
podporující zdravý vývoj rodiny. Dbá o upevňování dobrých mezilidských vztahů, vztahů v rodině
a podporuje zapojení rodin do společenského života v našem městě.

www.leccos.cz

