
Severka vs. Severka
24. – 26. 3. 2023

Je to tady! Velký souboj Severek se blíží. Vydáme se na táborovou základnu Krkatá bába v údolí
říčky Lubě, která bude pro tento víkend naším útočištěm. Čeká nás
spoustu soubojů proti druhé Severce a my je přece chceme vyhrát!
Otestujeme naše schopnosti v tábornických věcech, sportech, různých
hrách a taky trochu zapojíme i hlavičky. Na závěr nás čeká překvapení.
Tak sbal batoh a jedeme!

Sraz: pátek 24. 3. 2023 v 17:00 u klubovny
Návrat: neděle 26. 3. 2023 v 14:45 u klubovny
Cena: 700 Kč na schůzce/800 Kč na sraze (doprava, strava, program,
ubytování, MTZ, 200 Kč aktivita)
Na sebe: oddílová tričko, pevná obuv, oblečení dle počasí
S sebou: 1x 60min jízdenky/šalinkarta, spacák, pláštěnka, nožík, KPZ, šátek, uzlovačka, deník/blok,
psací potřeby, oblečení na spaní, spodní prádlo, ponožky, (teplé) oblečení dovnitř a ven, oddílová
fashion, čepice, rukavice, baterka (čelovka), papuče, hygienické potřeby, svačina a pití na cestu, teplé
sportovní oblečení a čistou sportovní obuv

Nezapomeňte nechat v batohu místo na společné věci!

Těší se na vás Kiki (608600582) a Moucha!
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