Turistický oddíl TOM VODOLKA pořádá letos opět prodloužený

od pátku 28.4. – do pondělí 1.5.(státní svátek) 2017
SRAZ : v pátek 28. dubna - v 17.00 hod. – u školy
- odjezd objednaným autobusem až na místo
UBYTOVÁNÍ

v Odoleně Vodě

: „P - PENZION“ – v Josefově Dole (Jizerské hory)
k prohlédnutí na - http://p-penzion.unas.cz/

-

tentokrát máme luxus - spí se na postelích, včetně povlečení - takže jedeme bez
spacáků, ale kapacita chaty je omezená – musíme co nejrychleji upřesnit počet účastníků

STRAVOVÁNÍ : máme objednanou POLOPENZI - tj. snídaně + teplé večeře
- místo obědů dostaneme svačinku na výlet, v pondělí bude teplý oběd
– začínáme v sobotu snídaní, končíme v neděli obědem
- takže na pátek večeři včetně pití s sebou
- přibalte pár sladkostí na výlety, vlastní TANG na pití …
S SEBOU ZABALTE : turistické oblečení do hor – podle aktuálního počasí:
- pohorky, turistickou bundu, čepici, pláštěnku, přezůvky, náhradní boty i oblečení, pyžamo,
hygienické potřeby, ručník, malý batoh na výlety, přiměřené kapesné,
- průkazku zdrav. pojišťovny (stačí kopie), kartu EYCA, občanku nebo cest. pas (kdo má)
- vzhledem k tomu, že autobus nás doveze až k chatě, lze zabalit i do cestovní tašky

PROGRAM :

jarní turistika v Jizerských horách

+ zábavný prázdninový program - hry - soutěže – jako vždy !!!
ke kapesnému přidejte rezervu 100 Kč na neplánované výdaje
(vybereme pouze v případě potřeby - třeba na lanovku, dražší vstupné apod.)
NÁVRAT : v pondělí 1.5.2017 – objednaným autobusem až na Vodolku
– předpokládaný příjezd ke škole cca v 18.00 hodin (upřesníme při odjezdu)

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli své děti v Odoleně Vodě – u školy !
CENA : 1000,- Kč na osobu (kapacita je omezená – podle pořadí přihlášek)
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 7.4. !!! – M. MAZUROVÉ ve školní družině / nebo na schůzkách
--------------------------------------------------zde odstřihnout---------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA MÁJOVÝ VÍKEND V JOSEF.DOLE – pá 28.4. – po 1.5.2017
JMÉNO:

zaplatil jsem 1000,- Kč

DATUM NAROZENÍ:

hotově Marcele / na účet TOM

mobil na rodiče:

PODPIS RODIČŮ:

