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V Praze 2.9.2010

Vážená paní ředitelko/pane řediteli,
obracíme se na Vás v záležitosti sportovních a vzdělávacích soutěží ve školním roce
2010/2011 pro obvody Praha 9, Praha 14 a přilehlých městských částí.
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme návratky k obvodním kolům sportovních a
vzdělávacích soutěží, které bude náš Dům dětí a mládeže Praha 9 v tomto školním roce
pořádat. Návratky si můžete také zkopírovat v el.podobě na stránkách www.ddmpraha9.cz
v sekci soutěže.Žádáme Vás o přesné vyplnění těchto návratek, včetně aktuálních kontaktů na
školu, případně na konkrétní učitele, kteří budou z Vaší strany pověřeni soutěžemi.
Sportovní soutěže garantuje p. Karel Sláma – karel.slama@ddmpraha9.cz , vzdělávací
soutěže p. Jakub Pavlík – jakub.pavlik@ddmpraha9.cz .
Průběžné informace a propozice k jednotlivým soutěžím budou rozesílány do škol
v elektronické podobě, proto prosíme o přesné vyplnění Vaší e-mailové adresy. Dále bychom
Vás chtěli upozornit na naše webové stránky www.ddmpraha9.cz, na kterých Vám budou
k dispozici veškeré informace k soutěžím. Doporučujeme Vám proto pravidelné sledování
těchto stránek vždy nejpozději 3 týdny před plánovaným konáním soutěže.
Vítězové obvodních kol sportovních soutěží, sledujte prosím webové stránky
www.ddmpraha.cz, kde naleznete více informací o průběhu a organizaci krajských kol pro
školní rok 2010/2011.
Děkujeme předem za zaslání návratek a kontaktů do 30.9.2010 a doufáme,

že

spolupráce škol a DDM bude i v tomto školním roce úspěšná. Návratky ke vzdělávacím a
sportovním soutěžím posílejte na adresu domu dětí a mládeže nebo v el.podobě garantům
soutěží a nebo faxujte na výše uvedená čísla.

Bc. Karel Sláma
garant sportovních soutěží

Bc. Jakub Pavlík
garant vzdělávacích soutěží
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