
Pojeď taky na náš 

V●A●N●D●R 

11. 5. – 13. 5. 2018 

→ Pouze pro skauty a skautky se složeným slibem a členy oddílu starší 12 let. 

→ Krásná příroda, spaní pod širákem, oheň, sranda a kamarádi. To vše na tebe čeká! 

→ Není cílem zdolat desítky kilometrů, cílem je užít si pohodový vandr s kamarády. Pro mnohé z nás to bude první 

vandr a podle toho také přizpůsobíme tempo i trasu našeho putování.  Takže se ničeho neboj! 

 

● SRAZ ● 11. 5. 2018 v odpoledních hodinách – bude upřesněno týden před akcí 

● KONEC ● 13. 5. 2018 v odpoledních hodinách – opět bude upřesněno (pravděpodobně poprosíme rodiče, 

aby nás svezli z Olomouce domů) 

● CENA ● cca 300 Kč – vandr není dráha záležitost a cena se bude odvíjet od počtu účastníků. Cena je za jízdenky 

a jídlo. Platbu budeme řěšit až na srazu.  

● PŘIHLÁŠENÍ ● nechceme po tobě přihlášku ani platbu zálohy, stačí napsat Jelenovi email 

(hadasjakub@gmail.com) s potvrzením že jedeš. Napiš prosím do 7. 5. 2018! Nejpozději 5. 5. 2018 budeme rozesílat 

finální informace (a k tomu potřebujeme tvůj email, proto napiš :) 

● CO URČITĚ BUDEŠ POTŘEBOVAT ● pohodlné pevné boty, slušnou krosnu, spacák a další rady co si vzít 

(a co zase vůbec nebrat) určitě čekej ve finálním emailu.   
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