Hur
Hurá na hory!
Termín:
Místo:
Sraz:
Návrat:
Cena:

Platba:

Vybavení:

Na srazu
odevzdat:
Přihláška

Kontakt:

!

so 12. 3. – so 19. 3. 2011
Moravská Bouda, Krkonoše - (tamtéž co vloni)
v podkroví chaty ve vlastních spacácích na karimatkách
sobotu 12. 3. v 10:00 za misijním střediskem, jako vloni
sobotu 19. 3. okolo 16:00 za misijním střediskem
3.800 Kč po akci bude vyúčtováno
uhradit, prosím, nejpozději do 4. 3. 2011
v ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, doprava autobusem
na místo a zpět, rolba, vleky
K zaplacení je možné využít složenku, nebo platbu uskutečnit
převodem na účet 1926077399/0800
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
sjezdové lyže, možno i snowboard
běžky (je plánovaný celodenní výlet a samozřejmě závody na
běžkách)
lyže, běžky, snowboard zabalené v obalech!!
pečlivě zabaleno, co se nevejde do rolby, neseme na zádech!
 Potvrzení o seřízení vázání
 Kopie očkovacího průkazu + karty zdravotní pojišťovny
 Osobní léky dítěte
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do 4. 3. 2011
při naplnění kapacity platí: Kdo dřív odevzdá, ten jede.
Tomáš Vadas – 607 164 117
Jan Kirschner (Prófa) – 728 751 313
Pavel Národa (Pajk) – 605 428 289, 251 816 839 – domů

Přihláška na zimní tábor oddílu Sportík 12. 3. – 19. 3. 2011

Jméno dítěte: ________________________________________________
Operativní kontakt na rodiče: ____________________________________
(pro případ mimořádné události)
Podpis rodiče: ______________________
Prosíme odevzdat nejpozději 4. 3. 2011

!

Informace pro rodiče
o

Informační schůzka rodičů k horám



o

Na cestu




o

Svačinu na cestu (máme až večeři)
Oblečení na cestu (teplá bunda, čepice, rukavice, návleky) - do chaty se
jde cca 2 km pěšky po sněhu
Boty do sněhu !!!

S sebou






















o

Se koná ve čtvrtek 3. 3. 2011 po schůzce v „klubovně“ (v 19:00 ve škole).
Prosíme o účast rodičů od každého dítěte, které s námi jede na hory.
Rodiče, jejichž dítě s námi na horách ještě nebylo, mají účast povinnou :-)

spacák + karimatka (nebo nafukovací matrace)
boty na ven
boty na běžky, boty na lyže / snowboard
doporučujeme návleky
přezůvky
lyže a/nebo snowboard a běžky, vše v obalu!!!
důrazně doporučujeme helmu
lyžařské brýle
„udělátko“ na permanentku (kdo nebude mít tomu koupíme na místě)
pokud máte tak běžecké i sjezdové vosky
čepice, rukavice (minimálně dvoje), šátek, šála
teplé oblečení na lyže (kombinéza, oteplováky, bunda...)
oblečení na běžky (šusťáky...)
oblečení do chaty a na spaní (mikina, svetr, tepláky, ... )
dostatek ponožek - tenkých i tlustých, spodní prádlo, ..
menší baťůžek na výlety
přiměřené kapesné (cca 100 kč)
drobné hry, knížku
věci pro osobní hygienu, ručník
termoska (kdo má)
5 ramínek (nemáme skříně, mokré věci se věší na ramínkách na lana)
všechny věci (zvláště u mladších jedinců) doporučujeme podepsané, je
vhodný i seznam věcí (hodí se při balení ☺)

Kontakty






Tomáš Vadas – 607 194 117
Martin Kirschner (Smíšek) – 724 530 266
Jan Kirschner (Prófa) – 728 751 313
Pavel Národa (Pajk) – 251 816 839, 605 429 289
Moravská Bouda – 499 523 755, www.moravskabouda.cz

