Z POHÁDKY DO POHÁDKY
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Chceš zažít na vlastní kůži,
jaké je cestování z pohádky
do pohádky a přitom si užít
spoustu legrace? Tak
neváhej a vyraz s Tvými
kamarády a vedoucími na
víkend do České Skalice!
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Sraz: v pátek 14. listopadu v 16:00 v Hostinném na vlakovém
nádraží (odjezd vlaku v 16:14)
Návrat: v neděli 16. listopadu v 12:34 opět na vlakovém
nádraží v Hostinném
S sebou: skautský šátek (kroj), deník (skaut. zápisník),
psací/kreslící potřeby (penál), stezku světlušek/vlčat,
malý batůžek na výpravu , láhev na pití, pláštěnku, teplé
sportovní oblečení (+ náhradní ponožky,…), nepromokavé
boty, čepici, rukavice, osobní léky, přezůvky, jídlo a pití na
páteční večer, hygienu, malé kapesné, spacák, kartičku
zdravotní pojišťovny
Cena: 250,- Kč (doprava, ubytování, strava)
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Vše sbalit do krosny nebo většího batohu tak, aby děti
nenesly nic v ruce, ale jen na zádech!!!
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Svoji účast nahlas nejpozději do středečního večera
12. listopadu 2014 svému vůdci oddílu:
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