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Zvadlo

I letos se na podzimní výpravě
vydáme poznávat naši zemi.
Tentokrát se podíváme
na Broumovsko, kde
navštívíme skalní města. Čeká
nás ale i plno her a další
zábavy.
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Kdy?

čtvrtek 26. 10. - neděle 29. 10. 2017
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Kde?
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Sraz:

turistická základna Vižňov, CHKO Broumovsko
spí se ve vytápěné budově na postelích
ve čtvrtek v 9:50 na konečné šaliny 1
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Návrat:

v neděli v 15:30 tamtéž

Návrat:

v neděli v 15:30 tamtéž

Doprava:

vlakem, pak cca 2 km pěšky
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Jídlo:

oběd na cestu, od čtvrteční večeře společně
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Poplatek:

750,- Kč nejpozději do 19. 10.
Popř. na účet: 2400764340/2010, VS: 1713.. +vaše dvojčíslí
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Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT a Statutární město Brno
prostřednictvím dotace.
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S sebou:

Na cestu:

spacák ani karimatka ne, přezutí do budovy, baterka, láhev na
pití, hrnek, lžíce, nůž, hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník a
zkoušky, tužka, batůžek na výlety, teplé oblečení a obutí, ostatní
podle kartičky Vybavení na výpravu
pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz, kopie průkazky
zdravotní pojišťovny – pokud není u nás
oddílové tričko, košile, šátek (kdo má)
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zkoušky, tužka, batůžek na výlety, teplé oblečení a obutí, ostatní
podle kartičky Vybavení na výpravu
pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz, kopie průkazky
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oddílové tričko, košile, šátek (kdo má)

Nebrat:

mobilní telefony, elektroniku a cennosti
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Po ruce:

10. PTO Severka Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Nikča * nikca@severka.cz * 774 413 628
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