
 (jedenáctá) Výprava s rodiči
Šmoulové

Termín: 18.-20.5.2018
Místo: táborová základna Střela, poblíž Mladoti  vvz VsR Hollywood 2012)

 čtyřlůžkové ihatky, kuihyňka + jídelna, suihé WC, vnější umývárky)
Sraz: 18.5.2018 v 16.00 hod. na Hlav. nádraží ČD 
Návrat: 20.5.2018 v 17.40 hod. na Hlav. nádraží ČD

(ve výjimečném případě lze dohodnout individuální dopravu, která nenaruší program)
Cena: 460 Kč  obsahuje ubytování, společnou stravu, dopravu a matervál na aktvvty)
Vybavení: páteční večeře, snídaně a svačvny, oblečení a obut do přírody dle počasí, hygvenviké potřeby, dět 

oddílové trvčko, spaiák, karvmatka, tužka, papír, lanko, KPZ, šátek, nůž, baterka, ešus, lžíie, hudební 
nástroj prot trudomyslnost, menší batůžky na iestu po okolí, dobrá nálada, odhodlání něio dělat, ...

Blvžší vnformaie podá Hejvy / Míša   608 522 599 / 705 308 083). Přvhlášku a platbu odevzdejte do 11.5.2018.
Zde oddělte!

Přvhlašujeme se na Výpravu s rodvčv pořádanou 18.-20.5.2018 70. oddílem Junáka Zálesák. Rodvna ...................................,

počet dět ..........., počet dospělýih ............ Dospělí, kteří se neihtějí zúčastnvt aktvvt  ........  s dětmv počítáme se všemv).

Akie je dobrovolná, v případě neúčast rodvčů se o dět postaráme.

...................................................................
podpvs zástupie výpravy
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