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Puťák

Aktuální informace + přihláška

Ahojte všici!

jak asi tušíte (alespoň vy co se vás to týká) za týden je v plánu puťák... tak
ještě pořád je v plánu a už pomalu přibývají další informace... pro začátek:

zváni jste (myslím) všichni kdo patříte ke starší Lavině případně plánujete
zavítat po prázdninách na mládež/starší Lavinu... nebo co to bude :) (pokud
si nejsi jist, zeptej se :), ale pravděpodobně jsi zván taky)

Konečně máme slíbené bližší informace:

Odjezd:

(pokud pojedete od jinud než bych očekával, tak prosím dejte vědět )●

z Horní Krupé ve 12:50 autobusem - Havlíčkův Brod terminál (sraz ve 12:40 na zastávce)●

z Dolní Krupé ve 12:54 (stejný autobus)●

z Chotěboře ve 13:34 vlakem - Havlíčkův Brod●

z Rozsochatce ve 13:41 (stejným vlakem)●

případně sraz v Brodě na nádraží ve 13:50●

Návrat

ve čtvrtek večer (pravděpodobně v 17:52 budeme v Brodě, cestu domů ještě domluvíme)●

Cesta

převážně po turistických cestách z Luky n. Jihlavou do Třebíče, 15-20km/den●

Jídlo

vezměte si svačinu/večeři na pondělní, dále bude jídlo společné●

Cena

400kč●

Co s sebou:

2-3 trička●

1x krátké kalhoty, dlouhé kalhoty●

spodní prádlo, ponožky●

mikina nebo košile s dlouhým rukávem●

lehká bunda●

plavky●
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kšiltovka, klobouk nebo šátek●

kartáček, pasta, ručník●

krém na opalování, repelent●

karimatka, spacák, polštářek, věci na spaní●

boty (do přírody!), (+ můžou se hodit sandále)●

deštník (starší skládací) nebo pláštěnka●

igelitový pytel na batoh (hodí se ne úplně jemný odpadkový)●

může se hodit kus plachty pod/nad sebe (pokud nebude, nevadí)●

toaleťák●

ešus, hrneček, příbor, zavírací nůž●

kartičku pojišťovny, studentskou průkazku (pokud máš nějakou)●

2 láhve na vodu (3-4 litry)●

...
Počítejte prosím s kouskem místa v batohu na rozdělení několika společných věcí a neberte si prosím věci
co by neměly zmoknout nebo se zašpinit :).
Kontakt na vedoucího:
Karel Vrána / tel: 739 671 945
Daniel Horák / tel: 739 109 124
Další informace u Dáňi nebo zde na webu

Aktuální informace + přihláška

--------- zde oddělte a předejte nejpozději na začátku puťáku někomu z vedoucích ---------

Souhlasím, aby se můj syn / moje dcera: .........................................................................
zúčastnil(a) puťáku s klubem Lavina CB Horní Krupá v termínu: 21. - 24.7. 2014.
Telefonní kontakt na zákonné zástupce: ..........................................................................
Podpis zákonného zástupce: .................................................
Poznámky (zejména týkající se zdravotního stavu a pravidelně užívaných léků):
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