Turistický oddíl TOM VODOLKA pořádá
TRADIČNÍ TURISTICKÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY

→

LETOS JSOU PO DELŠÍ DOBĚ NAŠÍM CÍLEM

→

od soboty 25.10. – do úterý 28. 10. 2014 = 4 dny !!!
SRAZ :
v sobotu 25. 10. – v 8.00 hod. u ŠKOLY
ODJEZD vlastním objednaným autobusem až na místo ubytování, autobus s námi zůstane po
celou dobu pobytu

-

UBYTOVÁNÍ

: penzion „SVATÝ HUBERT“ – Dolní Lysečiny č.p. 42
k prohlédnutí na - www.svatyhubert.cz

-

SPÍ SE NA POSTELÍCH VČETNĚ POVLEČENÍ - takže letos opět bez spacáků

STRAVOVÁNÍ : letos poprvé máme objednanou PLNOU PENZI včetně pitného režimu
– tzn. - snídaně (švédské stoly) + oběd (balíček na výlet) + večeře (teplé jídlo)
- začínáme v sobotu večeří, končíme v úterý obědem
- takže na sobotu oběd (řízeček) + nějakou svačinku na odpoledne včetně pití s sebou
- dále už o nás bude postaráno - přibalte případně pár sladkostí na výlety (něco bude také
v balíčku na výlet) + nějaké kapesné se jistě bude hodit…
S SEBOU ZABALTE : turistické oblečení do hor – počítejte i s chladným počasím:
- pohorky, teplejší bundu, čepici, šálu, rukavice, pláštěnku, přezůvky, náhradní boty i oblečení,
pyžamo, hygienické potřeby, ručník, malý batoh na výlety, DOBROU NÁLADU, průkazku
zdravotní pojišťovny (stačí kopie), kartu EYCA, přiměřené kapesné …
- vzhledem k tomu, že autobus nás doveze až k chatě, lze zabalit i do cestovní tašky
PROGRAM : podzimní TURISTIKA v KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
+ zábavný prázdninový program - hry - soutěže – jako vždy !!!

ke kapesnému přidejte rezervu 200 Kč - na mimořádné výdaje
(vybereme až podle aktuálního programu - třeba na lanovku, dražší vstupné apod.)
NÁVRAT : v úterý 28.10.2013 – objednaným autobusem až na Vodolku
– předpokládaný příjezd ke škole cca v 18.00 hodin (případně upřesníme při odjezdu)

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli své děti v Odoleně Vodě – u školy!
CENA : pro účastníky tábora = 1000,- Kč na osobu / pro ostatní = 1200,- Kč/
-

možno zaplatit bezhotovostně na náš účet č. 258243616/0300 (pro identifikaci platby
uveďte do zprávy pro příjemce jméno vašeho dítěte!) – nebo hotově Marcele společně s přihláškou

PŘIHLÁŠKY : do pátku 10.10 !!! – M. MAZUROVÉ ve školní družině
------------------------------------------zde odstřihnout----------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY – so 25.10. – út 28.10. 2014:
JMÉNO:

zaplatil jsem: 1000,- / 1200,- Kč

DATUM NAROZENÍ:

hotově Marcele / na účet TOM

mobil na rodiče:

PODPIS RODIČŮ:

