Čas! To bude největší překážka v boji o vítězství
v našem Amazing race (Úžasném závodě). Termín
našeho startu se nám velmi rychle blíží. Vydej se
s námi za dobrodružstvím a poznáním. Mezi
účastníky očekáváme rivalitu, bojovnost a touhu po
vítězství. Vítěze čeká v cíli velkolepá odměna. Není
to kde, jaká odměna, ti nejlepší získají volný vstup do
Aqualandu Moravia. Počet možných výherců je však
omezený. Tak neváhej, zabal si své zavazadlo a pojeď s námi do tajůplných Beskyd. Budeme se nacházet
nedaleko Frýdku-Místku a poznávat krásy zdejší krajiny. A jako každý rok se můžete těšit na tradiční
Velikonoce se Severkou.
Sraz: ve čtvrtek 18. 4. 2019 v 8.30 u klubovny
Návrat: v pondělí 22. 4. 2019 v 17.30 na autobusové nádraží u hotelu Grand
Cena: 950 Kč na schůzce /1100 Kč na srazu (350,- strava, 330,- ubytování, 170,- doprava, 100,- MTZ,
vstupné a program)
Na sebe: kroj, pevnou obuv, oblečení dle počasí
S sebou: 2x jízdenku na 10 min., spacák, karimatku, esuš, lžíci, hrneček, oblečení na 5 dní dovnitř i ven,
teplé ponožky, čepici, rukavice, přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnka, baterka, uzlovačka, deník a
psací potřeby, šátek, větší svačinu a pití na cestu, menší baťůžek a pořádnou láhev na vodu na výlety, holky
přibalí sladkosti a mašle pro kluky.
Vše bude sbaleno do jednoho batohu!
Na všechny účastníky závodu se těší Kiki a Lucka (605 728 877).
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