Přihláška a návratka na akci 64. PTO LORIEN. (Podepsaný dokument nám přineste na sraz. Odevzdání dokumentu je povinné.)

Vodácká výprava - Vltava
Vícedenní výprava

25.8.2019 - 30.8.2019
Zveme vás na závěrečnou Lorienskou akci sezóny 2018/2019 na vodáckou výpravu na Vltavě.
V ceně výpravy je doprava, půjčovné lodí včetně příslušenství (vesty, pádla atd.), poplatky za kempy, pitný režim a jídlo (snídaně,
večeře a balíček na odpoledne). Během splouvání budou zastávky na limču, přičemž bude možné využít místního občerstvení na
nějaké dobroty. Doporučujeme dětem ještě přidat kapesné cca 300 Kč.
Přihlašovat se můžete on-line nebo na oddílový e-mail (oddil@pto-lorien.cz) nejpozději do 20. srpna. Platbu za akci je nutné
provést do 21. srpna na účet 1023034777 / 6100 (EQUA Bank).
účastník akce

doplňující informace

místo konání: Vltava - Vyšší Brod
místo srazu: Vestibul hlavního nádraží
čas srazu: 08:40
místo návratu: Vestibul hlavního nádraží
čas návratu: 16:30
cena: 1 685 Kč
co s sebou: 3x tepláky, 2x mikina, 4x tričko, 2x kraťase, 1x
větrovka (ideálně s kapucí), plavky, pevnou obuv na výlet, 4x
ponožky + 1x teplé + spodní prádlo dle vlastního uvážení,
hygienické potřeby (kartáček, sprcháč atp.), pokrývku hlavy,
sluneční brýle, opalovací krém, repelent, ručník, karimatku, teplý
spacák, oblečení na spaní, žabky nebo jinou plážovou obuv,
pláštěnku, pevné boty do vody (v žádném případě kroksy a
podobnou obuv, která by mohla vypadnou z nohy), čelovku,
hrníček, nožík, uzlovačku, lahev na pití, malý batůžek na cestu a
výlet, velkou svačinu na cestu – pojedeme dlouho vlakem, kapesné
300,-.
kontaktní osoba: Radim Kračmar (+420 775 674 551)

datum narození účastníka

kontakt účastníka

důležité zdravotní záznamy účastníka, léky, alergie atd.

Souhlasím s tím, aby se můj syn / moje dcera zúčastnil(a) akce oddílu Lorien „Vodácká výprava - Vltava“ v termínu od 25.8.2019
do 30.8.2019.

Datum: ___________________

Podpis zákonného zástupce: ________________________
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