KMDSZ 2013/38. sz. hírlevele
Mikulásnapi ünnepség programja
Kedves Szakszervezeti Tagtársak!
Kedves Külügyminisztériumi Munkatársak!
Kedves Szülők!
Az idei Mikulás-nap kapcsán szeretnék tájékoztatást adni az ünnepség programjáról, a fontos
tudnivalókról:
Rendezvény helyszíne:
Bem tér, I. emelet, Konferenciaterem
Rendezvény időpontja:
2013. december 7-én (szombat)
Program:
16.00 Gyülekező, az Aulában elhelyezett légvárak szabadon használhatók.
Csengettyűszóra felvonulás a Konferenciaterembe
16.30 „Cirkuszkavalkád” - cirkuszművészek produkciója a Konferenciateremben (30 perc)
17.00 Közös énekléssel, versmondással várjuk a Mikulás érkezését
17.15 Csengettyűszó jelzi a Mikulás érkezését, akit a gyermekek és a szülők énekszóval köszöntenek
Ajándékcsomagok átadása a gyermekeknek. A létszámra való tekintettel, a balesetek és
sérülések elkerülése érdekében kérjük a Mikulás segítői és a KMDSZ önkéntesei
útmutatásainak betartását!!!
Ajándékosztás után:
- ugrálóvárak az Aulában,
- lufihajtogatás, arcfestés az Aulában (2 fő arcfestő),
- rajzoló-sarok a Konferenciateremben.
Legkésőbb 20.00 - ünnepség vége.
Tudnivalók:
- Várható létszám: kb. 220 gyermek, és min. 200-300 kísérő
- Ruhatár a földszinten (önkiszolgáló – az A-B-C épületekben dolgozó munkatársaknak
javasoljuk az irodájuk igénybevételét)
- A program teljes ideje alatt a Büfé üzemel.
Figyelem!!!
A külügyes éttermet és büfét üzemeltető Székpatak Kft szeretné a gyermekeket a „saját”
Mikulásuk ajándékával meglepni.
Hogyan?
A Mikuláscsomag hátoldalán található egy Mikulásfejet ábrázoló
kupon. Ezzel kell a Büfét meglátogatni, ahol a gyermekek életkoruknak
megfelelő ajándékot kapnak. (Célszerű ezt a Mikulás ajándékcsomagjának
átvételét követően megtenni.)
Természetesen nem feledkezünk meg azokról a gyermekekről sem, akik nem tudnak
eljönni az ünnepségre.
Részükre – szervezeti egységenként 1-2 fő kollégát megbízva - az ajándékot 2013. december
5-én csütörtökön 10.00 órától lehet átvenni Nánási Zoltánnétól a KMDSZ Irodán (D/132), éspedig a
felesleges várakozás elkerülése érdekében előzetes egyeztetés alapján (1274 mell).
Ezeken a csomagokon is megtalálható a „Székpatak-Mikulás” ábrája, melynek ellenében az
Étteremben csütörtökön 14.00-15.00, pénteken 8.00-11-00 óra között lehet az ajándékot átvenni. A
Büfében csütörtökön 14.00-16.00 óra között, pénteken pedig nyitvatartási időben van mód a kuponok
beváltásra.
Az ünnepség ideje alatt felmerülő problémák esetén a „KMDSZ” feliratú kitűzőt viselő
önkénteseinkhez lehet fordulni segítségért.
Budapest, 2013. december 4.
Tisztelettel:
Szénási Lajos sk.
a KMDSZ elnöke

