ÚKLID KLUBOVNY S TAURI
19. 1. - 20. 1.(akce plynule navazuje na trénink ringobalu)
Jak v Severce bývá zvykem o klubovnu se staráme pravidelným úklidem. Každý měsíc
dohlíží a spravuje úklid klubovny jedna z družinek. Měsíc leden připadá na naše nejmladší
severáčky, družinku Tauri. Úklid plynule navazuje na předchozí akci “trénink ringobalu”.
Po návratu ze sobotního aquaparku se usídlíme v klubovně, kde
nás čeká lahodná námořnická večeře, hry a soutěže a přespání s
koukáním na filmY. V neděli už vezmeme do rukou hadry,
houbičky, mop a klubovna se bude jen blýskat. Nebojte se,
užijeme si i plno her a zábavy :)
Náš velitel K. jistě štědře ocení naše snažení a čistotu naší
paluby!
SRAZ:Plynule navazujeme na akci “trénink ringobalu”. Kdo se
nemůže zúčastnit předchozí akce, může se k nám přidat v
sobotu 19. 1. v 18 hodin.
NÁVRAT:v neděli 20. 1. v 15 hodin u klubovny
CENA: 100 Kč (jídlo a občerstvení)
S SEBOU:karimatka, spacák, oblečení na umazání, oblečení na ven, hygienu, přezůvky
Na všechny pracanty námořníky se těší Elis a spol. (737 421 758)
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