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Lednová výprava Exotů

Lednová výprava Exotů

„Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečení lidé.“ „Zážitek nemusí
být kladný, hlavně když je silný.“ „Zima a hlad – spojení, ze kterého nic
dobrého není.“
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Kdy?

18. - 20. ledna 2019
Tábořiště Kořenec u Boskovic a okolí
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Sraz:

V pátek v 17:00 u klubovny
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Návrat:

V neděli v 16:00 ke klubovně
Vlakem, pěšky
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S sebou:

Teplý spacák, karimatka, lžíce, hrnek, ešus, hygiena,
ručník, uzlák, baterka, nožík, deník, tužka, šátek, KPZ,
teplé funkční oblečení dle počasí, náhradní prádlo a
ponožky, ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu…
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Poplatek:

Poplatek:

Jídlo:

300 Kč donést osobně nejpozději na schůzku 17. 1. nebo
na účet 2400764340/2010, VS 1901.. + vaše dvojčíslí
Na pátek večer svoje, od soboty společné
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na účet 2400764340/2010, VS 1901.. + vaše dvojčíslí
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Po ruce:

Pláštěnka, pár peněz, jídlo a pití na cestu

Po ruce:

Pláštěnka, pár peněz, jídlo a pití na cestu

Nebrat:

Mobily ani jiné elektronické hračky
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Doprava:

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Víťa * vita@severka.cz * 606 745 697
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