☺

Jarní táboření

☺

☺

aneb chytání zeleného bronzu
výprava pro Zelené

Jarní táboření

☺

aneb chytání zeleného bronzu
výprava pro Zelené

pátek 16. 3. – neděle 18. 3. 2018
táborová základna LT Krkatá bába - Lubě u Černé Hory

Kdy?

Kde?

Kde?

pátek 16. 3. – neděle 18. 3. 2018
táborová základna LT Krkatá bába - Lubě u Černé Hory

Sraz:

v pátek k v 17:10 u klubovny, dobalení, odchod na vlak 17:41

Sraz:

v pátek k v 17:10 u klubovny, dobalení, odchod na vlak 17:41

Návrat:

v neděli ve 17:00 hod ke klubovně

Návrat:

v neděli ve 17:00 hod ke klubovně

Doprava:

po železnici, busem, pěšky

Doprava:

po železnici, busem, pěšky

Jídlo:

svoje na pátek večer zbytek snad společně pokud to
neukradnou psi

Jídlo:

svoje na pátek večer zbytek snad společně pokud to
neukradnou psi

Poplatek:

400,- Kč

Poplatek:

400,- Kč

S sebou:

teplé oblečení, doporučujeme termoprádlo zvláště na spaní,
dobrý spacák případně dva (ze soboty na neděli zkusíme
spát venku ve stanu. V případě tenkého nevhodného spacáku
můžeme zapůjčit lepší či druhý), dobrou karimatku
(alumatku ne), jídlo na pátek večer, baterka, nůž, ešus, lžíce,
přezutí do budovy atd. - ostatně jako obvykle na výpravu
dobrou náladu a píseň do nepohody
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teplé oblečení, doporučujeme termoprádlo zvláště na spaní,
dobrý spacák případně dva (ze soboty na neděli zkusíme
spát venku ve stanu. V případě tenkého nevhodného spacáku
můžeme zapůjčit lepší či druhý), dobrou karimatku
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Nebrat:

pubertu, hloupé řeči, pooperační a předoperační slabost, zimu
v jakékoliv podobě, PC nebo videoherní konzoli

Nebrat:

pubertu, hloupé řeči, pooperační a předoperační slabost, zimu
v jakékoliv podobě, PC nebo videoherní konzoli

Doplňující
informace:

Spaní venku bude nepovinné a účastníci nebudou po dobu
akce pobývat po celou dobu venku. K dispozici bude v budova
vytápěná kamny a spát ven se půjde až na noc a v případě,
že by účastníkovi byla ve spacáku zima, je možno se
přesunout do chaty a zbytek noci spát v teple. Není se tedy
třeba obávat nějakých větších následků.
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Na cestu:

10. PTO Severka Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Karel * karlin@severka.cz * 606 118 445
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