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Dřevaři Brno

Stanování na Haciendě
Termín:
Sraz:
Odchod:

24. – 26. června 2022
v pátek 24. 6. 2022 v 17:30 hodin před ZŠ Jugoslávská 126
po vybrání účastnických poplatků naložíme velké batohy k Jurisovi
do auta a vyrazíme na zastávku autobusu do Jundrova
Návrat:
v neděli 26. 6. 2021 v 18:30 hodin před ZŠ Jugoslávská 126
Cena:
250 Kč
Stravování: na pátek vlastní jídlo a pití s sebou, od soboty plná penze v ceně
Program:
vycházky do okolí, hry, pádlování na člunech, koupání podle počasí,
opékání špekáčků na ohni, prodej za Groše
Vybavení:
batoh nebo krosna, spací pytel, karimatka, pevné boty, sandále,
bunda, mikina, tričko, čepice proti slunci, kalhoty, kraťase, oblečení
na spaní (tepláková souprava a teplé ponožky), spodní prádlo a
ponožky + náhradní, ručník, plavky, hygiena (kartáček a pasta
na zuby, hřeben), plátěné kapesníky, ešus a lžíce, zápisník, tužka,
svítilna, uzlák, kapesní nůž (kdo má), fotokopie průkazky zdravotní
pojišťovny (kdo ještě neodevzdal), reflexní svinovací pásek, Groše,
opalovací krém, repelent
Na sraz:
účastníci si s sebou vezmou malý batoh s jídlem a pitím na pátek,
pláštěnkou a dvěma hodinovými jízdenkami MHD, ostatní věci
budou dopraveny samostatně
Upozornění: oddílový program vylučuje možnost použití osobní elektroniky a
cenností, ty proto nemůžou být součástí výzbroje účastníků
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Návratka

Návratka

Souhlasím, aby se .........................................................................

Souhlasím, aby se .........................................................................

bydliště ........................................................ PSČ ......................

bydliště ........................................................ PSČ ......................

rodné číslo ................................. telefon ......................................

rodné číslo ................................. telefon ......................................

zúčastnil/a stanování na Haciendě ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2022.

zúčastnil/a stanování na Haciendě ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2022.
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Podpis rodiče:
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