TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE – TOM VODOLKA - ODOLENA VODA
zve své členy na tradiční mikulášsko-turistický víkend

SRAZ : v sobotu 2. 12. 2017 – v 9.00 hod. u školy
- každý účastník bude mít malý batoh zabalený na celodenní výlet

+ větší batoh (nebo tašku) se spacákem, karimatkou a věcmi na noc a druhý den
- u školy se sejdeme spolu s rodiči a jejich auty odjedeme do Kralup
(místo bude upřesněno při odjezdu)

-

UBYTOVÁNÍ :
ve skautské klubovně v Kralupech
- spí se na podlaze v klubovnách
- spacáky + karimatky vlastní –
zabalte do velkého batohu (tašky)
STRAVOVÁNÍ :

-

na sobotní výlet jídlo s sebou od maminky
v neděli si uvaříme si na výletě - vezměte vlastní vaření (ešus+vařič+lžíci+třeba polévku)
ostatní jídlo – sobotní večeři + nedělní snídani zajistíme
přibalte pár sladkostí na výlety, vlastní pití, případně termosku + oblíbený čaj

S SEBOU ZABALTE : spacák, karimatku, oblečení podle počasí – čepici, šálu, rukavice,
pláštěnku, přezůvky, náhradní oblečení, hygienické potřeby, ručník, baterku (čelovku), hrnek na
čaj, kapesné… kdo nemá reflexní prvky na bundě, tak reflexní pásky nebo vestu

PROGRAM : v sobotu celodenní výlet s tajným cílem – zakončený v kralupském MUZEU
- večer společenský program – možná přijde i Mikuláš…
- v neděli půldenní výlet s vařením v přírodě

KONEC AKCE : v neděli 3. 12. 2017 - 15.00 hodin

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti opět v Kralupech.
CENA : 200,- Kč na osobu
-

možno zaplatit bezhotovostně na náš účet č. 258243616/0300 (pro identifikaci platby

uveďte do zprávy pro příjemce jméno vašeho dítěte!) – nebo hotově Marcele

PŘIHLÁŠKY : do úterý 28.11. 2017 – M. MAZUROVÉ ve školní družině
------------------------------------------zde odstřihnout-----------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TURISTICKÉHO MIKULÁŠE V KRALUPECH – 2.- 3.12. 2017:
JMÉNO:

zaplatil jsem – 200,- Kč

DATUM NAROZENÍ:

na účet TOM / hotově Marcele

mobil na rodiče:

PODPIS RODIČŮ:

