TRÉNINK RINGOBALLU A AQUAPARK
18. 1. – 19. 1. 2019
Milý Severáci, máme tu Nový rok a s ním i další soutěž Zelené ligy. Tou soutěží je
Ringoball. Ano je to ten sport, který jsme hráli na táboře a pečlivě jej trénujete na schůzkách. Jestli se
ptáte, proč bych měl jít na trénink Ringoballu, když jej trénujeme na schůzkách? Odpověď je jednoduchá.
Budeme trénovat společně s dalším oddílem 66. PTO Brabrouci, proti kterým si zahrajeme přátelský zápas.
Po zápase nás pak čeká čvachtání a relax v Aquaparku Kuřim. Tak neváhejte a pojeďte s námi!
Sraz:18. 1. 2019 v 16.00 u klubovny
Návrat: 
19. 1. 2019 v 18.00 ke klubovně
Na sebe:teplé oblečení na ven na cestu + oddílové tričko
Cena:400 Kč na schůzce/500 Kč na srazu (pronájem Sokolovny, ubytování, jídlo, Aquapark, doprava)
S sebou:sportovní oblečení a obuv, plavky, ručník, sprchový gel, hygiena, spodní prádlo, oblečení do
místnosti, spacák, karimatka, přezuvky, pyžamo, uzlovačka, deník a propisku, svačina a pití na cestu
Na všechny se těší Ševa (731 019 469)
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