Okolo Hradce v malé zahrádce…
pátek 13.3. – neděle 15.3. 2020
Středisko Rybárny Hradec Králové
Pátek 13.3. 2020 v 16:45 u DM
(vlak jede z Hlaváku v 18:11)
Neděle 15.3. 2020 kolem 17:40 k DM
(přijedeme na Hlavák v 16:49)
400 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy

termín:
nocleh:
Sraz:
návrat:
cena:

dva lístky na MHD nebo Lítačku
spacák a karimatku
přezůvky
jídlo (ňamky na cestu a večeři)
KUS místa v batohu na společný proviant
konzumační příslušenství (ešus na jídlo + lžíci + hrnek)
lahev na pití
oblečení na spaní
teplejší oblečení na ven
dobrou obuv (ideálně pohorky)
malý baťůžek na výlet
pláštěnku (na našich výpravách rádo prší)
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
šátek, ostrý nůž, blok a tužku
baterku, KPZ
Hodně energie!

vybavení:

(Vašek Ševčík – 723 585 546, vasek.sevcik1@seznam.cz)
Prosím, abyste účast svého dítka oznámili do neděle 8.3., protože je potřeba koupit lístky na vlak

!

Závazná přihláška na výpravu 13.3. – 15.3. 2020

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

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




!
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