VeliKolínoce
pátek 14. 4. – pondělí 17. 4. 2017
Kolín
Pátek 14. 4. 2017 v 9:40 u Billy
(vlak jede z hlavního nádraží v 10:55)
Pondělí 17. 4. 2017 kolem 15:50 k Bille
(přijedeme na hlavák v 15:03)
300 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy

termín:
nocleh:
Sraz:
návrat:
cena:

Dva přestupní lístky na MHD nebo Lítačku, opencard,…
jídlo a pití (na cestu a oběd)
spacák a karimatku
kousek místa v batohu na společný proviant
konzumační příslušenství (misku na jídlo + lžíci + hrnek)
oblečení na spaní
oblečení na ven
dobrou obuv
pláštěnku (na našich výpravách rádo prší)
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
šátek, ostrý nůž, blok a tužku
baterku, KPZ

vybavení:

POZOR! Abychom si výpravu skutečně užili, platí zákaz
mobilních telefonů. V případě potřeby mají vedoucí.
Dotazy a námitky směrujte na:
Bára Čechová (Puntík) – 776 396 806

!

Závazná přihláška na výpravu 14. 4. – 17. 4. 2017

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

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