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

Zálesácké Vánoce 2019 – informace pro rodiče 
Termín: 13. - 15. 12. 2019 
Místo: Most 
Sraz: pátek 13. 12. v 15.45 na Hl.n. ČD 
Návrat: neděle 15. 12. v 17:54 na Hl.n. ČD 
Cena: 350 Kč 

S sebou: snídaně, svačiny, páteční večeře, osmažený řízek na sobotní sváteční večeři, ešus, lžíce, hrnek na pití, lahev 
na pití, spacák, karimatka, oblečení a obutí podle počasí, pláštěnka, přezůvky, věci na spaní, hygiena, skautský kroj, 
oddílové tričko, kalhoty ke kroji, skautský šátek + turbánek, Nováček / Stezka, skautská průkazka, vybavená KPZ, lanko, 
šátek, psací potřeby, malý batůžek, baterka, nůž, !!ZABALENÉ A POPSANÉ!! drobné dárky pro kamarády, kdo chce, 
může přivézt cukroví na slavnostní stůl 

Bližší informace: Breptal (ondra.breptal@seznam.cz/ 773 099 616) 

Potvrzený souhlas s účastí a účastnický poplatek odevzdejte vedení oddílu nejpozději do 30. 11. 2019. Pozdější přihlášky 
nemůžeme z organizačních důvodů akceptovat. 

Zde oddělte!

Na základě poskytnutých informací souhlasíme s účastí našeho syna / naší dcery  ............................................................ 

na Zálesáckých Vánocích, konaných v termínu 13. - 15. 12. 2019 v Mostě. 

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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