
Junák – český skaut, středisko LIMBA Plzeň, z.s., 70. oddíl Zálesák 
 

Družinová výprava Rysů pod širák – informace pro rodiče 
 

Termín: 16. - 17. 6. 2018 
Místo: Přimda 
Sraz: sobota 16. 6. v 8.20 na Hl.n. ČD 
Návrat: neděle 17. 6. v 17.54 na Hl.n. ČD 
Cena: 250 Kč 
S sebou: jídlo na oba dny (společná bude pouze sobotní večeře), pití (pitnou vodu chceme doplňovat cestou, ale příležitostí 

asi nebude moc), lžíce, spacák, karimatka, igelit pod karimatku pro případ špatného počasí, oblečení do lesa, obutí 
na celodenní chůzi terénem, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, věci na spaní, hygiena, oddílové tričko, skautská 
průkazka, vybavená KPZ, lanko, šátek, psací potřeby, baterka, nůž - počítejte s tím, že si všechno celou dobu 
ponesete, takže čím lehčí batoh, tím lépe pro vás. 

 
Co nepotřebujete (bereme z klubovny): kotlíky na společnou večeři, sobotní večeři, bivakovací plachty nad sebe, lékárničku 
 

Bližší informace: Koště (koste@troska.cz / 728 637 612) 

Potvrzený souhlas s účastí a účastnický poplatek odevzdejte vedení oddílu nejpozději do 11. 6. 2018. Pozdější přihlášky nemůžeme 
z organizačních důvodů akceptovat. 

 

Zde oddělte! 

 

Na základě poskytnutých informací souhlasíme s účastí našeho syna / naší dcery ................................................................................... 
Na Družinové výpravě Rysů pod širák, konané v termínu 16. - 17. 6. 2018 v okolí Přimdy. 
 

Při návratu si svého syna / svou dceru osobně převezmeme na nádraží 
pusťte našeho syna / naši dceru na naši odpovědnost samostatně domů 

(nehodící se škrtněte) 
 
 

V Plzni dne ........................ .......................................................................................... 
podpis zákonného zástupce dítěte 
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