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Sraz :

V pátek 16:00, u klubovny
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Návrat :

V neděli 15:15, ke klubovně
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Doprava:
S sebou :

Vlakem v rámci Brna a kousek pěšky
Spacák, karimatka, přezůvky do budovy, lžíce,
hrnek, ešus, hygiena, ručník, uzlák, baterka,
nožík, deník, tužka, šátek, NZ (Nováčkovská
zkouška), také teplejší oblečení na ven (podle
počasí), pevná obuv, náhradní prádlo a ponožky,
ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu.
160 Kč. Hotově přinést na schůzku nejpozději
do 26. 2. 2019
na pátek večer svoje, od soboty ráno do nedělního
oběda společné
Šalinkarta, nebo jízdenka na 15 min (stačí zóny
100 a 101).
pláštěnka, pár peněz, jídlo a pití na cestu
mobily ani jiné elektronické hračky nebo drahé
věci.
Oddílové tričko, košili a šátek kdo má.
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Poplatek:
Jídlo:
Po ruce:
Nebrat:
Na cestu:
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www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Ondra * ondra.n@severka.cz * 605 192 996
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