Běžko akce
 Už

je konec února a ty jsi ještě nebyl na běžkách? Ne? Tak to by ses měl
stydět. Ano? Správně! A je tu další možnost. Sněhu je všude dost a musíme
toho využít! Tak neseď doma na pohovce a pojeď s námi do Krkonoš na
běžky!
Sraz: 23.2.2018 16:40 Praha Černý Most
Konec: 25.2.2018 ( čas ještě upřesníme) Praha Černý most
Místo konání: h orská chata v Krkonoších
Cena: 500,- Kč
Jídlo: Na pátek vlastní! Jinak společné. Každý něco přinese. Co, to se dozví včas.
S sebou ( hlavně dobrou náladu)
do chaty: spacák, pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby, baterka, oblečení do chaty

na běžky: běžky, hůlky, boty na běžky, vhodné oblečení, malý batůžek, čepici, rukavice,

teplé ponožky, termoprádlo, termosku

Kontakt: Vojtěch ,,Červ’’ Červenka (tel. 775446332)

Linda ,,Punčocha’’ Lamberková (tel. 723151149)

Vše mít zabaleno v jednom batohu, který si dítě samo ponese!!!
Běžky ve futrálu!!!
!!! Přihlášku odevzdat nejpozději do 14.2.2018 !!!

Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum nar.:
Adresa:
Kontakt na rodičě:

Závazná přihláška na Běžko akci

Podpis rodičů:

Kartičku pojištěnce přiložte
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