ZAHAJOVACÍ PUŤÁK MINTAKA
17. - 19. 9. 2021
Hurááá je to tu. Po dlouhé pauze nás čeká první společná
výprava. Minulý rok jsme neměli možnost potkávat se navzájem
a taktéž ani vyrazit na naše tábořiště. Pojďme společně
zavzpomínat a vyrazit na putovní víkend v okolí Bystřice nad
Pernštejnem. Čeká nás putování přírodou, spousta zážitku a
mimo jiné i přespání na zřícenině Zubštějn. Tak neváhej, nabal
batoh a pojeď s námi. Nezapomeň nechat místo na společné
věci.
Sraz: V pátek 17. 9. 2021 15:00 u klubovny
Návrat: V neděli 19. 9. 2021 15:30 u klubovny
Cena: 400 Kč (MTZ, doprava, jídlo)
Na sebe: oddílové/ družinkové tričko, pevnou obuv, oblečení dle počasí
S sebou: roušku 2x, šalinkartu (kdo má), spacák, karimatku, esuš, lžíci, nůž, hrneček, teplé
oblečení na ven, spodní prádlo, oblečení na spaní, hygienické potřeby, ručník, pláštěnka,
baterka, uzlovačka, deník a psací potřeby, šátek, svačinu a pití na cestu minimálně 1,5l
(ideálně voda)
Na všechny se těší Lucka, Myška a Kiki (608 600 582)
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