SE SEVERKOU NA SEVERNÍ PÓL
14. – 16. 12.
Taky se každý rok těšíte na pořádnou sáňkovačku a stavění sněhuláků, ale pořádný sníh nepřichází a nepřichází?
Dobám, kdy Česko pokrýval ledovec, už nenávratně odzvonilo a tak jedinou možností je vypravit se na severní pól!
Pojďme spolu dobýt nejstudenější kout světa a užít si trochu nefalšované zimní zábavy a kouzla Vánoc po eskymácku.
Tak vezmi sněžnice, kuklu, pár tažných psů a jedeme!
Budeme ubytování v pevné vytápěné budově v Domašově nad Bystřicí.
Sraz: v pátek 14. 12. v 16:00 u klubovny
Návrat: v neděli 16. 12. v 16:45 na nádraží v Králově poli
Cena: 550 Kč na schůzce nebo na účet do 12. 12. /650 Kč na srazu (100 Kč doprava,
200 Kč ubytování, 180 Kč jídlo, 70 Kč program, MTZ a auto). Část dopravy a
ubytování je hraze z dotace MMB.
Na sebe: kroj!, kalhoty, teplé oblečení a baterku nahoře v batohu
S sebou: oddílové tričko, teplé oblečení dovnitř i ven, čepici, rukavice, punčocháče
nebo podvlíkačky, pevné boty, papučky, spacák, čelovku, hygiena, deník, psací
potřeby, KPZ, uzlovačka, šátek, krabičku cukroví, dárečky pro kamarády, zpěvník
Kontakt: Tirís 776 689 447 / Elis 737 421 758
Těšíme se na vás, juullmi pilluarit!
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