PODZIMKY SE SEVERKOU
27. 10. – 31. 10. 2021
Máme tady podzimní prázdniny a s nimi první velkou oddílovou akci. A jedeme si ji
užít! Čeká na nás ubytování v Jeseníkách nedaleko Vápenné. Prozkoumáme zdejší
kraj, vydáme se na výlety, zahrajeme si hry a třeba si i zazpíváme u ohně.
Na sraz doneste vytištěné potvrzení o prodělaní/ očkování/
otestování. Antigenní test nesmí být starší 72 hod, PCR 7 dní. Lze
poslat i jen na mail (tynkiss@gmail.com)
Sraz: středa 27. 10. 2021 v 8:15 v klubovně
Návrat: neděle 31. 10. 2021 17:15 tam též
Cena: 1000 Kč (ubytování, strava, program, MTZ)
Na sebe: oddílové tričko, pevnou obuv a oblečení dle počasí
S sebou: spacák, oblečení na spaní, oblečení dovnitř i ven dle počasí, vhodné oblečení na
výlet, spodní prádlo, baterka (čelovka), pláštěnka, nožík, hygienické potřeby, papuče, deník
a psací potřeby, KPZ, šátek, uzlovačka, svačinu a pití na cestu, rouška
Těší se na vás Honza, Myška a Kiki (608 600 582)
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