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

Výprava s rodiči 2019
Sraz: pátek 17.5.2019 v 17:00 na hl. nádraží Plzeň
Konec: neděle 19.5.2019 v 15:42 na hl. nádraží Plzeň
Místo: táborová (chatková) základna Lomíček, Hradec u Stoda (odkaz na mapách: https://mapy.cz/s/3rxuj)
Cena: 360 Kč / dítě (ubytování, společné jídlo, doprava vlakem, materiál)

400 Kč / dospělí
Vybavení: páteční večeře,snídaně a svačiny,oblečení a obutí do přírody dle počasí, hygienické potřeby, děti 

oddílové tričko (kdo má), spacák, karimatka, tužka, papír, lanko, KPZ (děti:-)), šátek, nůž, baterka, ešus, 
lžíce, přezůvky, hudební nástroj proti trudomyslnosti

Info: Ondřej Foist - Breptal, 773 099 616, ondra.breptal@seznam.cz

Přihlášku a účastnický poplatek odevzdejte vedení oddílu nejpozději do 12.5.2019.
Zde oddělte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za rodinu ................................................................ přihlašujeme na Výpravu s rodiči 2019 pořádanou 70. oddílem 

Zálesákdo Hradce u Stoda:      počet dětí: .............., počet dospělých: ..............

Jedeme vlakem (preferováno, základna je jen 1 km od vlaku) / dopravíme se jinak (nehodící se škrtněte).

podpis  .....................................................................
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