Střediskové podzimní prázdniny
26.-29. 10. 2017
Milí rodiče, jako každý rok i letos vyráží oddíly našeho skautského střediska na společné podzimní
prázdniny. Ubytování máme zajištěno v DDM ve Frenštátě pod Radhoštěm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
❖
❖
❖
❖

Kdy? 26. - 29. 10 2017
Kde? Frenštát pod Radhoštěm
Sraz: ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 6:30 v podchodu pod hlavním nádražím (u bývalých televizí)
Návrat: v neděli 29. 10. 2017 v 16:59 vlakem od Bohumína R832

S SEBOU:
➢ všechny věci na jednodenní výpravu (blok a tužku, KPZ, uzlovačku, šátek, pláštěnku)
➢ dostatečně velkou svačinu a dostatek pití (minimálně 1,5 litru!!!), prvním společným jídlem
bude čtvrteční večeře
➢ spací pytel, karimatku, přezůvky, ešus nebo jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž
➢ oblečení odpovídající počasí, věci na převlečení, pyžamo, pevné boty (pohorky)
➢ hygienické potřeby, ručník, kapesníky
➢ malý batůžek na výlety

DALŠÍ INFORMACE:
➢
➢
➢
➢

spíme ve vytápěné budově
jídlo nakupujeme společně, teplá jídla vaříme ráno a večer, přes den jsme venku
věci je nutné sbalit do jednoho batohu, poneseme si je sami, malí jen kousek
poplatek za akci činí 650 Kč, odevzdává se na srazu; pokud jede z jedné rodiny více
sourozenců, platí každý 600 kč
➢ cena zahrnuje ubytování, stravu, dopravu na akci.
Účast je potřeba potvrdit nejpozději do pátku 20. 10. 2017 do půlnoci Bambuli (Anna Šmikmátorová)
emailem na bam.anna@seznam.cz nebo telefonem na tel. č. 602 507 109. Vyplněnou přihlášku je
potřeba odevzdat na srazu. Při srazu taktéž upozorněte zdravotníka akce (Křečka – Kateřinu Černou)
na léky a alergie Vašich dětí.

______________________PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2017_________________________
Přihlašuji svoji dceru/svého syna …………………………………………………………, na podzimní výpravu
pořádanou 12. střediskem Královo pole, v termínu od 26. 10. – 29. 10. 2017. Potvrzuji, že můj
syn/moje dcera je fyzicky i psychicky způsobilý/á se této akce zúčastnit. Kontakt na rodiče v době
konání akce: …………………………………………………………………………………………
Datum a podpis rodiče/zákonného zástupce: …..……………………………………………………………………………

