
Junák – český skaut, středisko LIMBA Plzeň, z.s. 

 

Povelikonoční výprava – informace pro rodiče  

 

Termín:  26. - 28.4. 2019 
Místo:  Pístov 
Sraz:  pátek 26.4. v 16.45 na Hl.n. ČD 
Návrat:  neděle 28.4. v 16.53 na Hl.n. ČD 
Cena:  300 Kč 
S sebou: snídaně, svačiny, páteční večeře, ešus, lžíce, hrnek na pití, lahev na pití, spacák, karimatka, oblečení a obutí podle 

počasí, pláštěnka, přezůvky, věci na spaní, hygiena, oddílové tričko, Nováček / Stezka, skautská průkazka, vybavená 
KPZ, lanko, šátek, psací potřeby, malý batůžek, baterka, nůž 

 

Bližší informace: Marťas (kadlec.martas@email.cz, 721 174 059), Koště (koste@troska.cz, 728 637 612) 

Důležitá poznámka – vzdálenost od vlaku na základnu v Pístově (6 km) budou všichni účastníci zdolávat pěšky i s batohy. Těm 
nejmenším samozřejmě trochu pomůžeme, ale naše možnosti jsou omezené. Nedoporučujeme proto brát s sebou více věcí než je 

skutečně potřeba. 

Potvrzený souhlas s účastí a účastnický poplatek odevzdejte vedení oddílu nejpozději do 19. 4. 2019. Pozdější přihlášky nemůžeme z 
organizačních důvodů akceptovat.  

 

Zde oddělte! 

 

Na základě poskytnutých informací souhlasíme s účastí našeho syna / naší dcery ................................................................................... 
na Povelikonoční výpravě, konané v termínu 26. - 28.4. 2019 v Pístově.  

 

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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