Milé Splešťule a další kamarádi,
poslední akce klubu Splešťule nastane druhý květnový víkend, tentokrát s tématem obojživelníků.

Z BLÁTA DO LOUŽE
Žáby kvákati slyšeti – chválu a slávu sklízeti.
Žáby v rybníce viděti – mnoho peněz obdržeti.
Nostradamův snář

ZVEME:

děti a mládež ve věku 8–15 let

KDY:

8.–10. května 2015

KAM:

do Kroměříže

CO SE BUDE DÍT:

Sejdeme se v pátek 8.5.2015 v 7:30 na hlavním nádraží v Brně ve vestibulu, odkud nám
odjíždí v 8:02 vlak do Kroměříže.
Ubytovaní budeme na skautské základně v Kroměříži, spát budeme ve společných místnostech
na matracích.
Čeká nás lektorovaný výlet za žábami s předním českým odborníkem na obojživelníky Ivanem
Zwachem. Plánujeme také výlet do okolní přírody, společné hry a další dobrodružství a zábavu.
Zpět se vrátíme v neděli 10.5.2015 vlakem z Kojetína na hlavní nádraží v Brně v 15:59 hodin.

CENA:

750 Kč celá akce
Platba je možná na účet Lipky pod přiděleným variabilním symbolem, nebo v hotovosti
na místě srazu (prosíme, mějte připravenu přesnou částku).

S SEBOU:

Podle počasí dostatek vhodného terénního oblečení a bot, outdoorové i indoorové převlečení,
malý batůžek na výlet, láhev/termoska (celkem 1,5l), vše na sobě, nebo na zádech v batohu,
který se dobře nosí a vše se do něj pohodlně vejde. Spacák, baterku (nejlépe čelovku), šat na
spaní, knihu na nedospané ráno, hygienické potřeby a přezůvky.
Kvůli uplatnění slev na místním jízdném účastníci od 10 do 15 let průkazku s fotkou. Přiměřené
kapesné pro strýčka Příhodu a nezapočítané kratochvíle.
První společné jídlo upřesníme dle domluvy pátečního programu s panem Zwachem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

do 1.5.2015 (přihlašujte se prosím do tohoto data z důvodu nově zavedeného hlášení přepravy
skupiny vlakem předem)

KONTAKT:

Lenka Kvasničková, Iva Křenovská, lenka.kvasnickova@lipka.cz, 545 228 567

DOKUMENTACE:

Členové klubu Splešťule ve školním roce 2014/2015 se hlásí předem zasláním návratky.
Nečlenové se mohou přihlásit po přihlášení do klubu Splešťule.
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PŘIHLÁŠKA NA AKCI KLUBU SPLEŠŤULE
Z BLÁTA DO LOUŽE
konanou 8.–10. 5. 2015 v Kroměříži.

Jméno a příjmení člena klubu: ……………………………………………………………………………….............................................
Datum narození: .....................................................................................................................................................

Účastník (vyberte z možností):
odejde v doprovodu……………………………………………………………………………………………………………………………
může odejít po skončení akce samostatně domů.
Účastnický poplatek* uhradím (vyberte z možností):
- převodem na účet pod variabilním symbolem vygenerovaným při přihlášení do klubu
- v hotovosti na místě srazu

V Brně dne
Podpis zákonného zástupce
*Při zrušení účasti přihlášeného dítěte méně než 3 dny před akcí se zavazuji zaplatit stornopoplatek ve výši 50% z ceny akce. Při
neúčasti dítěte na akci bez předchozí omluvy se zavazuji zaplatit účastnický poplatek v plné výši.
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