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Máte rádi dobrá jídla a různé delikatesy? Myslíte si, že máte vše
potřebné pro to stát se Masterchefem? Zábavná kulinářská soutěž je
tady! Víkend plný gurmánských specialit, nových chutí a nečekaných
kombinací, ale také zábavy! Neváhejte, seberte zástěru a přihlaste se.
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Chata Brlenka (TOM Zálesáci Svitavy)
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Sraz :

v pátek 15.50 hod u klubovny – dobalení společných
věcí a odchod na vlak, který jede 16:18 hod
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Návrat :

v neděli kolem 18:15 hod na řečkovickém nádraží –
je velká pravděpodobnost, že nám poslední spoj ujede,
potom bude návrat později – budeme Vás informovat
SMSkou 
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Doprava:

vlakem, busem, kousek pěšky
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vlakem, busem, kousek pěšky

Poplatek:

200 Kč – uzávěrka plateb na schůzce 23. 1. 2019 –
POUZE HOTOVĚ!
karimatka, spacák, hrnek, lžička, nožík, kuchařská
zástěra, psací potřeby – deník a zkoušky, dobré a
teplé oblečení na ven, oblečení do budovy, přezůvky,
hygiena, zpěvník. Neberte zbytečnosti – každý do
batohu nabalí část společných věcí!
v pátek večer každý svoje, od soboty společně
mobily, elektroniku, drahé věci, velké nože
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S sebou :

Jídlo:
Nebrat:

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz Jirka Vlček, tel. 606 111 788
manažer akce: Kryštof, krystof@severka.cz, 777 684 443
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