Jarní prázdniny 2018
Info o akci

Info o akci
Termín a místo: 3. - 10.2.2018, sraz i konec upřesníme, chata Studánka, Pec pod Sněžkou
Cena: 2500 Kč pro členy, 2750 Kč pro nečleny
Info: David ‘Mazák’ Tvrdý, mazak@bosan.cz, 731 041 415
Pokud se nebojíš výletů na běžkách a zvládáš sjet červenou sjezdovku na lyžích či snowboardu,
určitě pojeď! Pokud si nejsi jistý/á, zajdi za Mazákem a domluv se s ním. Jestli zrovna nemáš
lyže nebo běžky, zajdi za Mazákem a domluv se s ním také.
S sebou: Vybavení na běžky i sjezdovky, spacák, oblečení. Bude upřesněno v lednu.
Důležité: Přihlášku se zálohou 500 Kč je potřeba odevzdat do konce prosince na schůzce nebo
mailem, abychom stihli koupit místenky do autobusu.

Přihláška
Přihláška na Jarní prázdniny 2018. K přihlášce prosím přiložte kopii kartičky pojištěnce.

Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontakt na rodiče:

Zdravotní potíže:
Podpis:

Příběh
Téma pro letošní Jarňáky je Mistrovství světa v házené v Dubaji 2K18. Už z názvu je vidět, že
budeme hrát házenou. Jak už to ale bývá, na mistrovství světa je připravený kromě
samotného turnaje i bohatý doprovodný program. Fakt, že budeme lyžovat a běžkovat asi
nikoho nepřekvapí(ano, i v Dubaji to je možné). Co dalšího organizátoři připravili však zatím
může každý jen tipovat..
Kdo by chtěl přece jenom něco o doprovodném programu vědět už o něco dříve než v únoru,
může využít odkaz uvedený níže. Tam jsou k dispozici kromě přihlášky a všech důležitých
informacích o akci i novinky a aktuality, které často něco o doprovodném programu odtajní.
Občas se tam může vyskytnout dokonce i bonusová soutěž!
https://goo.gl/Eq5QfQ … novinky a aktuality

Sraz: 3.2.3018 8:45 Černý Most odjezd autobusů
Konec: 10.2.2018 16:00 Černý Most příjezd autobusů
S sebou:
Do obalu na lyže/boty: běžky a vybavení, snowboard či lyže a vybavení,
včetně helmy
Do batohu: oblečení a boty na ven, oblečení a přezůvky do chaty, hygiena,
lehký spacák, baterka, šátek, zápisník, lahev na pití
Jídlo, které vezme každý jako příspěvek do společného stravování:
1 balíček těstovin(obyčejné, bezvaječné, ne express)
2ks pytlíková polévka
1 opravdu malá lahvička marmelády
6ks sladký pišingr(tatranka, nějaká sušenka, žádné luxusní cukrovinky)
Co je zbytečné: ešus, příbor, hrnek, karimatka, boby, saně..

