Za záchranou Sportíka
pátek 10. 2. – neděle 12. 2. 2017
Nový Bor
(spíme v útrobách skautského střediska)
Pátek 10.2. 2017 v 16:00
(vlak jede v 17:25 z Hlaváku)
Neděle 12.2. 2017 kolem 17:20
(přijedeme na Hlavák v 16:38)
400 Kč - bude vybráno na srazu

termín:
nocleh:
Sraz:
návrat:
cena:

dva lístky na MHD či opencard
karimatka a spacák (spí se na zemi)
jídlo (drobná svačina na cestu vlakem + večeře)
kousek místa v batohu na společný proviant
konzumační příslušenství (misku na jídlo + příbor + hrnek)
oblečení na spaní
oblečení na ven (teplé, v těchto dobách ještě bývá velmi chladno)
pevnou obuv (nejlépe pohorky samozřejmě)
pláštěnku/nepromokavou bundu
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
šátek, ostrý nůž, blok a něco na psaní
baterku, KPZ
přezůvky
sportíkovský zpěvník

vybavení:

(Vašek Ševčík 723 585 546, Pepa "Koudy" Koudelka 731 751 682)

!

Závazná přihláška na výpravu 27.9. – 28.9. 2008

Jméno dítěte:
Operativní kontakt na rodiče:
(pro případ mimořádné události)

dítě po akci:
odchází samo
vyzvednou jej rodiče
Podpis rodiče:
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