„Vánoce, Vánoce přicházejí…“
a s nimi právě přiletěla přáníčka od dětí
z dětského domova Krompach.
Děkuji, že již 13 rok nám pomáháte
plnit jejich sny!!!

Strom
splněných přání
pro Dětský domov
Krompach
Informace JAK NA TO:
1. Níže si prohlédněte seznam dárků.
2. Vyberte si dítě, nebo jen jeden dárek u něj. Nebo nebo celou rodinku, či přání celého dětského domova.
3. Dáte nám vědět některou z uvedených možností A - D váš výběr.
A) Napište email na info@betynka.eu.
B) Napište SMS na 603 174 519, nebo 603 539 767.
C) Zatelefonujte po-pá 9:00-11:30 na 603 174 519 (omlouváme se, pokud nemůžeme hovor vyřídit, zavoláme Vám rádi zpět.).
D) Domluvte se u administrátorů přímo na bazénu.
E) Domluvte se v kanceláři Betynky – BETYNKALAND - Výmolova 7, Praha 5 - Radlice, předem si domluvte návštěvu.
Napíšete emailem, nebo SMS, či nadiktujete: své jméno kontakt na Vás, vybraný dárek, nebo dárky (jméno dítěte a rodinka),
místo kam a kdy zabalený dárek přinesete. Nákup, prosím uskutečněte po našem potvrzení, někdy se stalo, že si současně více lidí
vybralo stejnou věc. Děkuji za pochopení.
Zde je příklad jak Vaše informace může vypadat:
Lenka Zelená, zelena@seznam.cz
4. rodinka playstation, ﬁnanční příspěvek 2000,- Kč na pohádku, Marta 6. rodinka - dětské klávesy.
Dále přinesu papíry a pastelky, pro všechny, do kanceláře Betynky 1. 12. v 11:00 hod.
4. Dostanete od nás potvrzení - tento postup je důležitý, aby se nesešlo více stejných dárečků a aby mohli dostat dárky všichni
5. Dárek koupíte a zabalený přinesete na Vámi uvedené místo, v čase, kdy jste se domluvili.
6. Vše je potřeba odevzdat do 12.12.2013, abychom stihli dárky roztřídit, dokoupit a předat.

Děkujeme všem za skvělou spolupráci : - )

Seznam vánočních přání dětí
Všechny děti si přejí ﬁlm, nebo pohádku ve 4D kině, sportovní vybavení. Dále i starší oblečení, sportovní náčiní (koloběžky, kola, lyže, míče, žebřiny,
skákadla…), elektroniku (pračka, lednička, televize, PC, notebook, mikrovlnka, varná konvice, sporák, trouba…).

2. rodinka
Filip M.

8 let

spacák, stavebnice geomag, koloběžka

Martina S.

15 let

mikina vel. M nebo 172

Vanesa D.

10 let

lyžařská bunda vel 158, sportovní tepláková souprava vel. 158, botasky vel. 38

Gábina D.

11 let

kreativní souprava na výrobu náramků a náušnic, souprava na vyšívání, bloky, čtvrtky a pastelky

Matyášek C.

2 roky

odrážedlo, velké auto, nějaká interaktivní hračka (zvuková)

Ludvík S.

9 let

boby, auto na ovládání, stavebnice

Alexandr S.

10 let

stavebnice, sluchátka, koloběžka

Marek S.

13 let

zimní bunda vel. M, sluchátka, pánská kosmetika

4. rodinka
Kristýna B.

11 let

Skateboard, nějaká kreativní sada, stříbrné naušnice

Štefan B.

10 let

auto Blesk z pohádky Auta, Speider man, digi hra

Lucka B.

9 let

Mikina s ušima vel 140, pejsek na baterky, digi hra

Patricie L.

15 let

MP 4, USB ﬂash disk 16GB, kreativní sada na výrobu náramků (nebo gumičkování)

Karla L.

13 let

MP 4, USB ﬂash disk 16GB, mikina vel 168

Natálka L.

6 let

kolobězka, paneneka , nějaké zvířátko na baterky

Leonek L.

3 roky

mluvící ptáček, plyšák Mimoň, stavebnice

5. rodinka
Kristýnka S.

1 rok

látkový stan, lego duplo nebo něco interaktivního (zvukové)

Honzík N.

4 roky

lego duplo, Hot Weels auta

Dušan S.

8 let

kolobězka, Hot Weels dráha

Dan N.

7 let

kolobězka, skateboard

Daniel S.

5 let

lego duplo nebo stavebnice geomag

Mirek D.

11 let

penál nebo zimní bunda vel 146

Klára D.

12 let

mikina vel 158 nebo velká osuška

6. rodinka
Romana V.

17 let

mikina vel. M, ﬂash disk

Marian D.

13 let

tepláková souprava vel. 158, kosmetika, ﬂash disk

Milan D.

12 let

outdoor kalhoty vel M (výška 170 cm), kosmetika, ﬂash disk

Melinda D.

11 let

mikina vel. S nebo 158, kosmetika, ﬂash disk

Livie R.

3 roky

pyžamo vel. 126 - 130, dětská kosmetika, panenka

Daniela V.

8 let

kniha pohádek, tepláky vel. 140, panenka

David V.

5 let

zateplené kalhoty vel 122, stavebnice, letadlo

Marek V.

4 roky

zateplené kalhoty vel. 116, stavebnice, velké auto

