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VÝPRAVA PANDY

VÝPRAVA PANDY

Je tady naše první družinková výprava tohoto školního roku!!
Chceš vyjet do přírody? Chceš si zkusit vařit na výpravě? Chceš si s kamarády
vyrobit miniaturní modely ohňů a uzlů? Tak vyraž se Severkou do Domašova,
ať ti ty zážitky neuniknou!
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PODZIMNÍ VÝPRAVA
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KDY?

S SEBOU:

KDY?

S SEBOU:

pátek 22. 11. - neděle 24. 11. 2019

spacák, karimatka, lžíce, ešus, hrnek,
lahev na vodu, přezůvky, teplé oblečení,
hygiena, baterka, deník a tužka, uzlák,
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Domašov, skautská klubovna

v 15:40 u klubovny

KPZ, malý ručník, oblečení "na doma" i na
ven, ZKOUŠKY
Ostatní podle kartičky Vybavení
na výpravu...
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NÁVRAT:

PO RUCE:
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v 15:20 u klubovny

pláštěnka, pár peněz (do cukrárny)
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JÍDLO:

NEBRAT:
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NEBRAT:

pátek večer svoje, od soboty ráno

mobilní telefony, cennosti a elektronické
hračky
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KDE?
Domašov, skautská klubovna

SRAZ:

společně
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DOPRAVA:
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MHD a bus

MHD a bus

PENÍZE:

PENÍZE:

350 Kč doneste nejpozději do pondělí
18. 11.
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