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☺ Zvadlo ☺

Letos se opět vydáme na letní vandr. Jako
už tradičně pojedou družiny zvlášť s
přespáním cestou a všichni se setkáme v
sobotu na tábořišti Níhov. Snad nám bude
přát počasí a užijeme si krásný téměř letní
víkend v přírodě, kde zdokonalíme své
tábornické dovednosti.
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Letní vandr

Letní vandr
Kdy ?

8. - 10.6. 2018

Kde?

Tábořiště Níhov

Sraz:

V pátek v 16:30u klubovny,dobalení, odchod na vlak
Pokud bude mít některá družina sraz individuálně, dáme včas
vědět.

Návrat:

V neděli v 16:00 ke klubovně

Doprava:

Vlakem, pěšky – každá družina podle svých možností

Poplatek:

250,- Kč donést do čtvrtka 31.5.
Na výpravě se prostřednictvím dotace podílí MŠMT.

Jídlo:

Na pátek večer svoje, od soboty ráno společně

S sebou:

Spacák, karimatka, baterka, láhev na pití, lžíce, hrnek, nůž, ešus,
hygiena, ručník, uzlák, KPZ, deník a tužku, zpěvník, zkoušky,
oblečení a obutí podle počasí,... ostatní podle kartičky Vybavení na
výpravy.
Část společných věcí si poneseme, počítejte s tím prosím při
balení batohu.

Po ruce:

Pláštěnka, pokrývka hlavy, jídlo a pití na cestu

Nebrat!

Mobily ani jiné elektronické hračky
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