TURISTICKÝ ODDÍL - TOM VODOLKA - ZVE SVÉ ČLENY NA

PRVNÍ JARNÍ VÝLET

6.-8.4. NA TETÍN
SRAZ : v pátek 6. dubna – v 17.15 HOD. U ŠKOLY
- odjezd MHD směr Kobylisy 17:37
- dále vlakem z Prahy - hl. Nádraží - 18:37 (Os 8862 do Berouna)
UBYTOVÁNÍ : v sokolovně na Tetíně
- spí se na podlaze v sokolovně na místních karimatkách a molitanových
podložkách – vlastní spacáky s sebou, karimatky nejsou potřeba !!!
- máme také klubovnu, kuchyňku a hygienické zázemí (WC + sprcha)
STRAVOVÁNÍ: na pátek večeři + pití do vlaku s sebou (od maminky)
do dvojice vaření: ešus, vařič + pevný líh, sirky, otvírák, lžíce,
- konzervu na sobotní oběd na výletě - v přírodě (chleba bude k dispozici)
(kdo nechce vařit, vezme si dobře zabalené jídlo na studený oběd)
- přibalte pár sladkostí na výlety, vlastní TANG na pití (voda bude )
- OSTATNÍ JÍDLO ZAJISTÍME – snídaně, sobotní večeři uvaříme v kuchyňce,
nedělní oběd v Tetínské hospodě
S SEBOU ZABALTE: SPACÁK, TURISTICKÉ OBLEČENÍ PODLE POČASÍ,
POHODLNÉ BOTY, ČEPICI, PLÁŠTĚNKU, PŘEZŮVKY, NÁHRADNÍ OBLEČENÍ,
HYGIENICKÉ POTŘEBY, RUČNÍK, MALÝ BATŮŽEK NA VÝLET, VAŘENÍ
+ PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, KARTU EYCA,
příp. PRŮKAZKU KČT, PŘIMĚŘENÉ KAPESNÉ …
….VŠE DO JEDNOHO BATOHU NA ZÁDECH
(vzdálenost od vlaku = cca 2,3 km = cca 45 min chůze; menším dětem
batohy z Berouna do sokolovny odveze auto, větší si je ponesou samy)
PROGRAM: JARNÍ TURISTIKA v krásném okolí Tetína (Berouna), návštěva zříceniny
hradu a odkrývání jeho TAJEMSTVÍ
NÁVRAT : v neděli 8. 4. – příjezd do Kobylis cca v 17:45
- přijedeme vlakem do Prahy – hl. nádraží (17.25) a poté metrem do Kobylis
PROSÍME RODIČE O ODVOZ AUTY Z KOBYLIS NA VODOLKU!!!
CENA : 400,- Kč na osobu
PŘIHLÁŠKY : nejpozději do středy 28.3. !!! – Marcele Mazurové v družině
zaplaťte bezhotovostně na náš účet č. 258243616/0300 – nebo hotově Marcele
(s přihláškou)
----------------------------------------- zde odstřihnout -------------------------------------------TOM VODOLKA - PŘIHLÁŠKA NA 1. JARNÍ VÝLET NA TETÍN (6.- 8. 4.2018)
JMÉNO:
DATUM NAROZENÍ:

zaplatil jsem – 400,- Kč
(na účet oddílu / hotově Marcele)

mobil na rodiče:

PODPIS RODIČŮ:

