Oddílová výprava na Pocheň
6.- 8. 10. 2017
Cena: 370 Kč
Sraz v pátek v 15:45 u zdravotního střediska
Návrat: v neděli ve 14:53 do Olomouce, do Týnce domluvenými auty
Tímto prosíme rodiče, kteří mají možnost pomoci nám s odvozem dětí z Olomouce do Velkého Týnce, aby se dostavili na páteční
sraz (sraz pro auta v Olomouci je v neděli ve 14:55 na zadním parkovišti vlakového nádraží). Předem děkujeme!
S sebou: páteční večeři, spacák, přezůvky, oblečení do chaty i na ven, pláštěnku, deník a psací potřeby, uzlovačku, zavírací nůž, šátek
na hry, kroj na cestu
Vše nejlépe v jednom batohu na záda!
Přihlášky se zálohou odevzdat nejpozději do 1. 10. 2017 rádci nebo rádkyni!!! Přihlášku je možné odevzdat i prostřednictvím
elektronického formuláře na webu oddílu (www.andromeda.skauting.cz). Platbu lze uhradit platbou na účet (pokyny taktéž na
webu).
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na rádce družin nebo na Karolínu Cahelovou (732 363 776) a Terezu Sudolskou
(774 425 195).

Přihlašuji svého syna/dceru………………………………………………… na skautskou výpravu v termínu 6. – 8. 10. 2017. Spolu
s přihláškou přikládám i nevratnou zálohu 100 Kč.
Mobilní kontakt na jednoho z rodičů …………………………….
Podpis rodiče :
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