Vánoce, Vánoce na Asgardu
termín:
kam jedeme:
sraz:
návrat:
cena:
vybavení:

Pátek 14.12. – neděle 16.12. 2018
Srub Asgard, Roseč (Jindřichův Hradec)
(spíme na palandách ve vlastním spacáku)
Pátek 14. 12. 2018 v 16:15 u Billy
(jedeme vlakem z Hlavního nádraží v 17:31)
Neděle 16. 12. 2018 kolem 19:15 k Bille
(přijedeme na Hlavní nádraží v 18:27)
500 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy
Od vlaku (a na vlak) se jde asi 6km, vše si tedy zbalte do
batohu tak, aby se to dobře neslo. Vám na vlastních zádech.
dva lístky na MHD (stačí nepřestupní)
spacák, prostěradlo (karimatka není potřeba)
sváču na cestu a páteční večeři, láhev s pitím
dárek pro kamaráda (nemusí být jen ten jeden), cukroví
dobré boty
přezůvky
teplé oblečení
šátek, rukavice
misku na jídlo + lžíci + hrnek
pěkné oblečení na večeři a ke stromečku
teplé oblečení na spaní
pláštěnku – jen pro jistotu
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
ostrý nůž, blok, baterku, KPZ
reflexní prvek na batoh (a blikačku, jestli máš)
(Jan Kirschner – Prófa: 728 751 313)

!

Závazná přihláška na výpravu 14. 12. – 16. 12. 2018

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

dítě po akci:
• odchází samo
• vyzvednou jej rodiče




Podpis rodiče:_____________________________________________
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