Vánoční výprava a Oddílový Silvestr
21. 12. 2018 - 23. 12. 2018, Držková

Základní informace:
Termín: 21. 12. 2018 - 23. 12. 2018
Sraz: 16:25 hodin, Autobusové nádraží Zlín
Návrat: 15:55 hodin, Autobusové nádraží Zlín
Cena: 350,- Kč (ubytování, strava, doprava)

Program:
Na programu bude Mistr uzlování, turnaj v Pexesu, kytara a
zpěv, oddílová oslava Vánoc a oddílový Silvestr. Mimo jiné se
můžete těšit i na jiné zajímavé aktivity.

S sebou:
-

Skautský kroj (kdo nemá tak oddílové tričko a šátek)
Teplé oblečení na vek i oblečení do chaty, pláštěnku
Spacák, věci na spaní, přezůvky
Hygienické potřeby, ručník
Oddílovou KPZ, věci na schůzku
Psací potřeby, šestistěnnou kostku, deník
Jídelní potřeby - číše - honosnější, ale odolná) příbor, ešus
Další věci, které uznáte za vhodné

Nezapomeňte si s sebou také vzít doklad totožnosti vhodný pro prokázání
věku. Vařit budeme společně.

NÁVRATKA
Náš syn ………………………………………………………. se zúčastní Vánoční výpravy na Držkovou v termínu 21. 12. 2018 - 23. 12. 2018.
Podpis ………………………………………………….
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