7. Místní skupina Oblastního spolku
Českého červeného kříže Praha 1
Oblastní spolek ČČK Praha 1
Hellichova 11b/632
118 00, Praha 1, Malá Strana

Vážení křižáčci, křižáci, přátelé,
tímto si vás dovolujeme pozvat na lákavý

neTŘEŠŇOVÝ VÍKEND
KDE: Pojedeme do kempu Malešov v Poličanech u Kutné Hory. Ubytovaní budeme ve stanech, po dvojicích
a trojicích, na stanech se domluvíme na schůzce. V kempech je malé
občerstvení, restaurace, sociální zařízení, pitná voda, hřiště. Vařit si
budeme sami.

KDY: Akce se bude konat netradičně v květnu, pátek – neděle 3. - 5. 5. 2019
ZA KOLIK: Každý zaplatíme 550 korunek. Cena zahrnuje ubytování, potraviny, dopravu a program.

CO NÁS ČEKÁ:

SRAZ:

Bude to oddechový víkend, takže se žádných extrémních zásahů nemusíte bát. Čekají nás mimo jiné typické letní radovánky-koupání, hry, nějaká ta bojovka, opékání buřtů a nějaká ta první pomoc.

Sejdeme se v 15:45 na Hlavním nádraží u Billy.

S SEBOU:

Sebou určitě nezapomeňte pevnější boty (alespoň pořádné kecky), sandále, plavky, hygienické
potřeby, spacák a věci na spaní, karimatku, šátek, příbor, nožík, ešus, oblečení nejen letní
(večer bude chladněji), baterku, pláštěnku, pokrývku hlavy, sluneční brýle, krém na opalování, repetent, malý batůžek na výlet, vítány jsou hudební nástroje. Dále OP, členskou kartu
a léky, pokud nějaké užíváte. Bude možnost dát je do lednice.
Co se jídla týče - vařit si budeme sami, sebou si nezapomeňte vzít ovoce či zeleninu a nějaké sušenky na
svačinu.

NÁVRAT: Vrátíme se zpět do Prahy na Hlavní nádraží v neděli v 15:52.

* V případě jakýchkoliv dotazů volejte Ivanu Liškovou (778 548 696).

Web: www.7mscckpraha1.cz; E-mail: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Koubkova 1, Praha 2.
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Návratka z akce Třešňový víkend
(3. - 5. 5. 2019)
Jméno a příjmení ____________________________________ dat. nar. _______________________________
Bydliště __________________________________________________________________________________
Kontakt na rodiče _______________________________ Alergie a jiná omezení ________________________
Plavec x neplavec
Dítě smí jít po akci domů ano

užívané léky, dávkování: ________________________________________
ne, vyzvednu si je na nádraží.
Podpis zákonného zástupce: ______________________________
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