
Vltava 2012

Za školní rok a je pot

pátek 28. zá

čal ná m nový řeba si trochu odpočinout od učení. Proto jsme přichystali klasické
podzimní splutí Vltavy. Začínat budeme od kempu U Tří Veverek a v neděli skončíme v Boršově nad
Vltavou. Cestou zajisté zažijeme spoustu krá sný ch zá žitků a budeme se kochat neodolatelnou
podzimní krajinou kolem Vltavy. Takže:Ahóóój!!

ří 2012 - neděle 30. září 2012

U Tří Veverek - Boršov nad Vltavou

8.30 hod. autobusové nádraží Týn nad Vltavou (sraz 8.00 ZŠ Malá
Strana - zadní vchod)

neděle 30. září 2012 v odpoledních hodinách (bude upřesněno sms)

od úplných začátečníků po zkušené vodáky

plovací vesta (kdo má, jinak zapůjčíme oddílové - je jich dostatek),
ešus, lihový (plynový) vařič, líh, lžíce, baterku, KPZ, lodní průkaz, boty
do vody, oblečení do vody, boty a oblečení na souš, ručník, hygienické
potřeby, plavky, láhev s pitím, pokrývka hlavy, spacák, stan (nahlásit
kdo má a může vzít, případně máme oddílové)

vlastní - doporučujeme konzervy, polévky, atd.; případně doporučujeme
i peníze na stravování v kempu v restauraci

250 Kč

odvoz lodí, kempovné, doprava, režijní náklady

Veškeré vybavení si děti povezou s sebou v lodích, proto je nutné zabalit vše do lodních sudů -
kdo nemá, zapůjčíme.

Nejpozději do 26. září se nahlaste u některého z vedoucích a zaplaťte cenu akce. Zároveň
nahlaste, zda máte stan a vestu, nebo jestli budete potřebovat oddílové. Kdo potřebuje sud, ať se
s dostatečným předstihem domluví s Drlenkou.

Akce je určena pro omezený počet účastníků, proto neotálejte s přihlášením a zaplacením, aneb
„Kdo dřív přijde, ten jede”.

více info: tel: 602 654 944 - Sochy

Termín akce:

Místo akce:

Místo a čas odjezdu:

Místo a čas příjezdu:

Akce je určena:

Vybavení:

Strava:

Cena:

Cena zahrnuje:

Je nutné aby se vždy 2 děti sbalily do 1 sudu!!

www.brontove.cz


