VÁNOČKA - SPORTÍCI
13. – 15. 12. 2019

VÁNOČKA - SPORTÍCI
13. – 15. 12. 2019

SRAZ:

NÁVRAT:

Pátek 13. 12. v 16:50 vedle DMka (před Billou)
(Odjezd z hlavního nádraží v 17:58)
Neděle 15. 12. kolem 16:50 u Dmka
(Příjezd na hlavní nádraží v 16:02)

NÁVRAT:

Pátek 13. 12. v 16:50 vedle DMka (před Billou)
(Odjezd z hlavního nádraží v 17:58)
Neděle 15. 12. kolem 16:50 u Dmka
(Příjezd na hlavní nádraží v 16:02)

MÍSTO:
CENA:

Rájec-Jestřebí (spíme ve třídách ve škole)
550,- Kč

MÍSTO:
CENA:

Rájec-Jestřebí (spíme ve třídách ve škole)
550,- Kč

S SEBOU:

dva lístky na MHD (stačí nepřestupní) nebo lítačku
spacák, karimatka
pití a jídlo na cestu – sváča, večeře (pojdeme cca 3 hodiny)
kvalitní boty na ven, přezůvky
teplé oblečení na ven, rukavice,
pláštěnka (pro jistotu)
pěkné oblečení k večeři a ke stromečku
misku na jídlo + lžíci + hrnek
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
šátek, blok, psací potřeby
reflexní prvek na batoh (a blikačku, jestli máš)
dárek pro kamaráda/kamarády, cukroví
místo v batohu na společný proviant
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SRAZ:

(Lenka Neubauerová – 731913833, leneubauerova@gmail.com)

(Lenka Neubauerová – 731913833, leneubauerova@gmail.com)

Prosím o nahlášení účasti nebo neúčasti nejpozději do neděle 8. 12.. Děkuji.

Prosím o nahlášení účasti nebo neúčasti nejpozději io neděle 8. 12.. Děkuji.

! ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝPRAVU 13. – 15. 12. 2019 !

! ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝPRAVU 13. – 15. 12. 2019 !

Jméno a příjmení: ______________________________________________________

Jméno a příjmení: ______________________________________________________

Kontakt na rodiče (pro případ mimořádné události):

Kontakt na rodiče (pro případ mimořádné události):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Po akci:
odcházím samo
vyzvednou mě rodiče

Po akci:
odcházím samo
vyzvednou mě rodiče
Podpis rodiče: ________________________________

Podpis rodiče: ___________________________

