Přihláška na oddílovou výpravu na Libinu
5.10 ‐ 7.10.2018

Přihláška na oddílovou výpravu na Libinu
5.10. – 7.10.2018

Cena: 360 Kč
Sraz: 16:00 u Střediska
Návrat: 14:20 na Hlavním nádraží

Cena: 360 Kč
Sraz: 16:00 u Střediska
Návrat: 14:20 na Hlavním nádraží

Tímto prosíme všechny rodiče, kteří mají možnost nám pomoci
s odvozem dětí z Hlavního nádraží v Olomouci, aby dorazili na
páteční sraz. Děkujeme!

Tímto prosíme všechny rodiče, kteří mají možnost nám pomoci
s odvozem dětí z Hlavního nádraží v Olomouci ,aby dorazili na
páteční sraz. Děkujeme!

Sourozenecká sleva: každé druhé a další dítě zaplatí za výpravu
300Kč

Sourozenecká sleva: každé druhé a další dítě zaplatí za výpravu
300Kč

S sebou: páteční večeři, spacák, přezůvky, oblečení do chaty i na ven,
pláštěnku, deník, pouzdro, uzlovačku, KáPéZetku, šátek na hry, kroj na
cestu,lampion
Vše nejlépe v jednom batohu na záda.
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Přihlášky se zálohou odevzdávejte rádci nejpozději do 1.10. 2018. (Přihlášku
je možné odevzdat i elektronicky, potřebné informace naleznete na webu
www.andromeda.skauting.cz)
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V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na

Silvii Švubovou (vedoucí výpravy) – 733 236 921

Silvii Švubovou (vedoucí výpravy) – 733 236 921

Jakuba Hadaše (vedoucí oddílu) – 728 628 748

Jakuba Hadaše (vedoucí oddílu) – 728 628 748

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ____________________ na
oddílovou výpravu ____________. A přikládám nevratnou zálohu
100Kč.

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ____________________ na
oddílovou výpravu ____________. A přikládám nevratnou zálohu
100 Kč.

Tel. Kontakt na jednoho z rodičů:
Podpis:

Tel. Kontakt na jednoho z rodičů:
Podpis:

