Turistický oddíl T.O.M. VODOLKA pořádá:

čtvrtek 8. – neděle 11. května 2014 – tj. 4 dny na horách
(ve čtvrtek je státní svátek, v pátek má ZŠ Odolena Voda ředitelské volno - pokud nemáte volno, tak
vás rodiče jistě rádi z vaší školy uvolní ☺ - určitě nebudete litovat)
Máme předběžně rezervované ubytování s polopenzí v chatě Světlá – v Dolní Světlé
v Lužických horách → k prohlédnutí na → www.chatasvetla.cz
Předpokládaná cena za celý pobyt = 800,- Kč pro registrované členy oddílu (ostatní - 1000,- Kč)

Pro potvrzení rezervace potřebujeme přihlášky nejpozději do pátku – 14. března 2014 !!!
Letos jsou tyto květnové termíny opravdu všude plné, tak neváhejte a přihlaste se včas, ať máte
rezervované místo – vzhledem k tomu, že ubytovatel požaduje zálohu, vybíráme zálohu 200,- Kč
----------------------------------------------zde odstřihnout-------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA - MÁJOVÝ VÍKEND – čt.8.5. – ne.11.5.2014 – odevzdat do pátku 14.3.1014 :
JMÉNO:
DATUM NAROZENÍ:
PODPIS RODIČŮ:
ZÁLOHU – 200,- Kč platím hotově
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