Vlčí momenty
TERMÍN:
NOCLEH:
SRAZ:

Pátek 22. 11. – Neděle 24. 11. 2019
Liberec (spíme ve škole na zemi)
Pátek 22. 11. v 16:00 u Billy
(pojedeme autobusem z Černého Mostu v 17:30)

NÁVRAT:

Neděle 24. 11. kolem 16:45 u Billy
(přijedeme opět na Černý Most v 15:35)
450 Kč – bude vybráno na srazu jako vždy (v ceně vstupné do
iQLANDIA)
dva lístky na MHD/Opencard/Lítačka…

CENA:
S SEBOU:

jídlo (na cestu a večeři) + pití
spacák a karimatka
miska na jídlo + lžíci + hrnek
oblečení na spaní
teplé oblečení na ven
dobrou obuv
pláštěnku
věci pro osobní hygienu, toaletní papír
šátek, ostrý nůž, blok a tužku
baterku, KPZ
přezůvky
boty do tělocvičny

Účast mi potvrďte SMS, mailem, nebo odevzdanou přihláškou do neděle 17. 11.
Kačka „Klíště“ Feslová – 737 418 641, katerkater@seznam.cz

!

Závazná přihláška na výpravu 22. 11. – 24. 11. 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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