Sraz PTO
24. 5. 2019 – 26. 5. 2019
S koncem května se k nám blíží i poslední pionýrská akce, na které se dozvíme, kdo vyhrál
letošní Zelenou ligu. Vypravíme se užít si krásný víkend s nádechem Westernu. Můžete se
těšit na nejrůznější soutěže, casino i malý bufet. Budeme
spát pod stany na táborové základně Krkatá Bába nedaleko
Újezdu u Černé Hory. Letos Sraz PTO organizuje pro
všechny jihomoravské pionýry náš oddíl.
Sraz: pátek 24. 5. 2019 16:15 v klubovně
Návrat: neděle 26. 5. 2019 15:15 tam též
Cena: 400 Kč na schůzce/500 Kč na srazu (130 Kč ubytovaní a program, 200 Kč jídlo, 40 Kč
doprava, 30 Kč MTZ)
Na sebe: kroj! pevná obuv, oblečení dle počasí
S sebou: spacák a karimatka, ešus, lžíce a hrníček, nožík, pláštěnka, KPZ se sirkami,
uzlovačka, šátek, blok a psací potřeby, hygienické potřeby, ručník, oblečení na ven dle
počasí, teplé oblečení na spaní, baterka, svačina na cestu
Těší se na vás Kiki (608 600 582)
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