Velká zimní výprava

VELKÉ LOSINY
Jeseníky
3. – 10.2.2018
vedoucí: Vlastimil Pajda Kubát, Kavka, Jeleň, Klikouš, Řízek
doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem
sraz: v sobotu 3.2.2018 v 6.45 hodin na vlakovém nádraží v Břeclavi
ubytování: na faře ve Velkých Losinách http://www.farnostlosiny.cz/?page_id=37
s sebou: spacák + prostěradlo (nebo povlečení), oblečení na spaní, teplé oblečení, dobré
boty, přezůvky do budovy, láhev nebo raději termoska na pití, náhradní převlečení,
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůžek
výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůlky a boty na běžky, oblečení – šusťáky nebo
kalhoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhodné), spodky, lehčí šusťákovku
(prodyšnou!) dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu nebo svetr, rukavice,
čepici, návleky na boty proti padání sněhu do bot, čelovku
Omezené množství běžek, hůlek a botů bude možno zapůjčit na Duhovce
(prosíme však zájemce o jejich zapůjčení, ať si své požadavky zapíší do přihlášky)
Běžky budeme chystat a půjčovat na brigádě v pátek 2.2.2018 v 17.00 na Duhovce
jídlo: jako obvykle každý něco vezme (bude upřesněno v tomto týdnu), část věcí nakoupíme
předem a Homér je poveze autem, zbytek (pečivo apod.) budeme kupovat na
místě, jídelníček a potraviny, které budou brát družiny, upřesníme na DS 29.1. - 1.2.
program: hlavně výcvik na běžkách a výlety na nich v okolí Velkých Losin – Koutů n.D.
možné je sjezdování v Koutech n.D. – jen pro zdatnější lyžaře – ne pro úplné
začátečníky, výpravy na sněžnicích, hry na sněhu i v klubovně…
cena: 2.200,- Kč (režisté 1.800,-), v ceně nejsou vleky
návrat: v sobotu 10.2.2018 ve 16.40 rychlíkem z Olomouce

----------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
přihlašujeme našeho syna
Jméno a příjmení:_________________________________________________
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________
_______________________________________________________________
Na Velkou zimní výpravu do Velkých Losin 3. – 10.2.2018
A máme zájem o půjčení běžek výšky postavy:_________ a botů vel.________
v Břeclavi dne:_____________________

____________________________

