TOM VODOLKA VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA PŘEDTÁBOROVÉ PUTOVÁNÍ

přes horu ŘÍP do ROUDNICE
SO+NE - 18.- 19. 6. 2016
SRAZ : v sobotu 18. 6. – v 9.00 HOD. U ŠKOLY
- každý bude mít na zádech malý batůžek na celodenní výlet
+ zvlášť velký batoh s věcmi na noc a druhý den
- velké batohy naložíme do doprovodného auta
budou odvezeny do Roudnice na místo našeho noclehu
Od školy odjedeme objednaným autobusem do Jeviněvsi pod Řípem a odtud už půjdeme pěšky.
UBYTOVÁNÍ : Skautské středisko Říp v Roudnici nad Labem, Bezručova č. 1399
- spí se v klubovnách na zemi na vlastních karimatkách
- spacáky a karimatky vlastní (odvezeme autem)
STRAVOVÁNÍ : na sobotu jídlo s sebou (oběd + svačina) – včetně dostatku pití na celý den!!!
- večeře - bude již zajištěna na místě (je tam kuchyňka, tak něco uvaříme…)
- v neděli bude podávána chutná snídaně + ještě oběd
- přibalte si nějakou sladkost na výlet, TANG do vody ☺ (kdo ho vyžaduje)
ZABALTE SI : velký batoh: spacák, karimatka, přezůvky, náhradní oblečení, hygienické
potřeby, ručník , něco teplejšího na večerní program venku... + malý batoh na výlet: pláštěnku,
něco na hlavu, jídlo a pití (vaření ne), kapesné + na sebe turistické oblečení - podle počasí
PROGRAM :
- v sobotu celodenní putování – z Jeviněvsi přes horu Říp do Roudnice nad Labem
- večer slavnostní program - zahájení celotáborové hry + příprava na letní tábor (rozdělení do
skupin, do stanů…) – možná bude i oheň…
- v neděli kratší dopolední výlet – oběd, balení + úklid, naložení velkých batohů do
doprovodného auta a odjezd vlakem do Kralup nad Vltavou
- účastníci tábora mají účast na tomto přípravném srazu povinnou – nebo alespoň důrazně
doporučenou (ve vlastním zájmu) – ostatní podle počtu volných míst

NÁVRAT : v NEDĚLI 19. 6. – vlakem do Kralup (příjezd 17.37)
PROSÍME RODIČE O ODVOZ AUTY Z KRALUP NA VODOLKU
PŘIHLÁŠKY : do pondělí 13. 6. – Marcele Mazurové ve škole - CENA : 300,- Kč
zaplaťte bezhotovostně na náš účet č. 258243616/0300 – nebo hotově Marcele (s přihláškou)
----------------------------------------- zde odstřihnout -------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V ROUDNICI – 18. – 19. 6. 2016:
JMÉNO:

zaplatil jsem 300,- Kč
(na účet oddílu / hotově Marcele)

DATUM NAROZENÍ:

PODPIS RODIČŮ:

mobil na rodiče:

