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Soutěž PTO – RINGOBAL

Soutěž PTO – RINGOBAL

První celooddílovou akcí roku 2019 bude Ringobal. Jedná se
o druhou ze tří soutěží do Zelené ligy, ve které máme zatím skvěle
našlápnuto! Na soutěži budou děti reprezentovat náš oddíl a měřit
síly s ostatními pionýrskými oddíly. Navíc každý účastník dostane
malou upomínku.☺
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Kdy?

sobota 23. 2. 2019

Kde?

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 a Příční 16
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Kde?
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Sraz:

na zastávce Řečkovice (konečná 1), čas bude upřesněn

Sraz:

na zastávce Řečkovice (konečná 1), čas bude upřesněn

Návrat:

v 17:50 tamtéž

Návrat:

v 17:50 tamtéž

Doprava:
Startovné:
S sebou:

tramvaj č. 1
90 Kč (stačí donést na sraz)
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Nebrat:

mobily ani jiné elektronické hračky

Nebrat:

mobily ani jiné elektronické hračky

Na sebe:

oddílový kroj

Na sebe:

oddílový kroj

sportovní oblečení, obuv vhodnou do tělocvičny (světlá
podrážka), přezůvky, papír a tužka (k doprovodnému
programu), jídlo a pití na celý den, 2x jízdenka na 15 minut
nebo šalinkarta

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Kyka * kyka@severka.cz * 723 499 772
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Kdy?

19.-21. května 2017

Doprava:

Pěšky a pak autobusem

Jídlo:
Po ruce:

jako obvykle na pátek večer svoje, od soboty společné
pláštěnka, něco na hlavu, pár peněz, jídlo a pití na cestu

Kdy?

19.-21. května 2017

Kde?

Autocamp Obora na Brněnské přehradě

Sraz:

V pátek v 16:00 u klubovny, dobalení,
příprava na cestu

Návrat:

V neděli v 15:45 u klubovny

Doprava:

Pěšky a pak autobusem

Poplatek:

400 Kč donést osobně nejpozději na
schůzku 18.5. 2017

Po ruce:

pláštěnka, něco na hlavu, pár peněz, jídlo a
pití na cestu

