NADĚJáčEk
ROČNÍK VIII. / SPECIÁL/

PROSINEC 2020

NADĚJE pro všechny, z. s.
Milí kamarádi!
Už nám moc chybíte a protože Vás máme rádi a dlouho jsme se neviděli, rozhodli jsme Vám nabídnout vánoční dárek dle vlastního
výběru!
Na druhé stránce tohoto speciálního vydání máte možnost vybrat si
něco z uvedené nabídky, zarezervovat si splnění tohoto dárku a objednat si jej prostřednictvím

SMS na speciálním čísle: 773 152 382

Na zprávy zaslané jinou formou, na jiná čísla či e-mail, nebude
brán zřetel. Pokud bude ještě vybraný dárek volný, přijde vám potvrzující zpráva. Každý si může vybrat ne jeden, ale dokonce dva
dárky! Pak už jen bude záležet na domluvě s dárcem. Na „čerpání“
dárku pak budete mít čas do konce června příštího roku.
Věříme, že si každý z vás z naší „Mikulášské nadílky“ vybere.

kontakt: info@nadejeprovsechny.cz / www.nadejeprovsechny.cz / tel.: +420 603 824 534 / číslo účtu: 218332200/0300

STRANA

Adam
Jáchym
Ondra
Se Sabinou:
Lekce jógy
Bazén
Venčení pejska
S Hankou:
Projížďka dobledeckerem
Výlet na koloběžkách
Škola discgolfu
S Jirkou:
Výlet v okolí Ostravy
Výlet vlakem
Pozvání na něco dobrého
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S Radkou:
Návštěva Dinoparku
Minigolf Hýlov
Procházka kolem Klimkovic s cukrárnou
S Honzou:
Účast na zkoušce Mentallicy
Se Silvou:
Výlet do Horeček vlakem
Se Šárkou:
Venčení s Any

S Pavlou:
Výlet do ZOO
Posezení nad deskovou hrou
Minigolf

S Janou:
Výlet na Štramberk
Návštěva aquaparku
Bobová dráha

S Markétou:
Trampolínové centrum
Svět techniky
Planetárium

S Lenkou:
Procházka vánoční Ostravou a punč
Zimní výšlap na haldu Ema
Návštěva kočičí kavárny

Jména u aktivity znamenají, kdo Vám tento dárek nabízí a s kým si
ho užijete :)
Nezapomeňte tedy:
Vyberte si 1-2 dárky, napište SMS zprávu na číslo uvedené na přední
straně a vyčkejte na zpětnou zprávu, zda je ještě Vámi vybraný
dárek volný.

Přejeme Vám krásné dny, bohatou nadílku od
Mikuláše
a stejně jako Vy, se i my už těšíme na Vánoce :)
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