Lodní živel - jedeme na vodu!
termín:
kam jedeme:
sraz:
návrat:
cena:
vybavení:

Pátek 14. 6. – neděle 16. 6. 2019
Račice nad Berounkou
(spíme ve vlastních stanech)
Pátek 14. 6. 2019 v 17:15 u Billy
(jedeme vlakem ze Smíchova v 18:23)
Neděle 16. 6. 2019 kolem 16:30 k Bille
(přijedeme na Smíchov v 15:38)
500 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy
Tentokrát bychom mohli zvládnout doprovodné vozidlo a jet v
lodích "nalehko", jen s obědem. To ještě upřesníme. Kdo má
vlastní loďák (pytel), bude se mu hodit.
dva lístky na MHD (stačí nepřestupní nebo tramvajenku)
kousek místa v batohu na proviant
spacák a karimatku
sváču na cestu a páteční večeři, láhev s pitím
boty do vody a druhé do sucha
oblečení na loď (rychleschnoucí)
šátek na hlavu nebo klobouk
opalovací krém, repelent
misku na jídlo + lžíci + hrnek
teplé oblečení na spaní
plavky, ručník
oblečení do kempu (pozor, večer u řeky bude chladno)
pláštěnku – jen pro jistotu
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
ostrý nůž, blok, baterku, KPZ
(Tereza Hladíková – Kasička: 774 989 099, Jan Kirschner – Prófa: 728 751 313)

!

Závazná přihláška na výpravu 14. 6. – 16. 6. 2019

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

dítě po akci:
• odchází samo
• vyzvednou jej rodiče




Podpis rodiče:_____________________________________________
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