Puťák – Plavba bez cíle
CK Čibu&Čibu pro letní sezónu
připravila
zájezd
do hloubi
Německa a zejména do nitra toho,
co sami dokážeme. Prohlédneme
si
Drážďany z hladiny řeky,
proplujeme prastarou Desavskowörlitzskou zahradní říši, zažijeme
ptačí pozorování na středním Labi,
ve Wittenbergu oběd u Lutherů

a nakonec třeba zkusíme, jak se pádluje za odlivu. Čeká nás plavba
na nejlepších lodích od vynálezu pádla – našich devítkách!
Sraz:
Konec:
Cena:

pátek 18. srpna v 18 na Masarykově nádraží
čtvrtek 31. srpna v 845 na ÚAN Florenc, příp. od 930 na Bo
1700,- Kč

Závazná přihláška na „Puťák – Plavbu bez cíle“ 18.–31. 8. 2017
Na akci „Puťák“ pořádanou organizací KONDOR skupina ŠÁN
přihlašuji svého syna (svou dceru):
Jméno a příjmení:

Datum nar.

Adresa:
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že lékař dítěti nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění. Dítě je schopno zúčastnit se akce. Případné zdravotní problémy dítěte
pište prosím sem: …………………………………. ..…................................................
………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………..............

Kontaktní spojení na zástupce dítěte po dobu trvání akce:

30

S sebou:
Na celou plavbu:
 čepice, plavky, lehké boty do lodi (sandále, ne neoprenky)
 druhé botky na souš a lehké oblečení na večery u ohně
 opalovací krém, pláštěnka nebo nepromokavá bunda
 zápisník (arch na hvězdy), tužka, baterka (ideálně čelovka)
 pádlo, vestu, modrou košili (jako fakt!)
 pas nebo občanský průkaz, cestovní pojištění (20.–31. 8.)
Na noc:
 hygienické potřeby, karimatka, spacák
Stravování:
 společné + páteční večeři a buchtu (koláč) na první snídani
 ešus, lžíce, nůž a lehká lahev na pití

Adresa:
Telefon:

Zde nalepte kopii průkazu pojištěnce.

Sbal si úsporně do jediného lehkého a skutečně nepromokavého
zavazadla. Loďák nebo konev lze půjčit na Bošánu.
Vedou: Michal Krkavec – Slon: 724 519 459, slon@bosan.cz
Saša Landová: 605 335 515, sasa@bosan.cz

V……………… Dne…………….. Podpis ……………………………

Souhlas rodiče s vycestováním nezletilého dítěte do zahraničí
Consent letter for children travelling abroad
Já / I:

,

Tel:

Email:

Rodné číslo / Personal identification number:
Adresa trvalého bydliště / Residence:
Souhlasím, aby můj syn/dcera / agree with traveling of my son/daughter

Rodné číslo / Personal identification number:
Adresa trvalého bydliště / Residence:
Číslo cestovního pasu / Passport number:
Vycestoval do země / Traveled to the country:

Německo

Za účelem / In order:

plavba po proudu Labe

S těmito zletilými osobami / These legal age persons
Michal Krkavec
Tel: +420 724 519 459
Email:
Datum narození / Date of birth: 14. února 1984
Číslo cestovního pasu / Passport number:
Alexandra Landová
Tel: +420 605 335 515
Email:
Datum narození / Date of birth: 11. července 1999
Číslo cestovního pasu / Passport number:

slon@bosan.cz

sasa@bosan.cz

V období / During the period - 18.–31. srpna 2017

Datum / Date

Podpis zákonného zástupce / Signature of legal representative

___________

__________________________________________________

