
Oddílová výprava na Hájenku u Písařova 
6. - 8. 5. 2011 

 

Cena 350 Kč  

(100 Kč záloha při odevzdávání přihlášky + 250 Kč při srazu k odjezdu) 

Přihlášky a zálohy předávejte rádcům nejpozději do 30. 4. 2011! 

 

S sebou: karimatka, spacák, ešus, lžička, hrníček, kroj, oblečení na pobyt venku!, přezůvky,  

jídlo na páteční večeři, láhev na pití, skautské potřeby (deník, uzlovačku, psací potřeby), nůž; 

Prosíme rodiče, aby dětem dávali na páteční večeři přiměřeně mnoho jídla!  

 

Sraz je v pátek 6. 5. 2011 v 14.20 na zastávce Sokolovna.  

Návrat je v neděli 8. 5. 2011 v 9.50 na hlavní nádraží v Olomouci (návrat na zastávku 

Sokolovna je plánován na 10.20) 
 

Žádáme rodiče, kteří by byli ochotni nás vyzvednout auty v Olomouci (nejedou nám spoje), aby 

se dostavili na sraz k odjezdu na výpravu, kde se domluvíme konkrétně. 

 
Další informace najdete na novém oddílovém webu: http://andromeda.skauting.cz 

Internetové stránky základny: http://pisarov.wz.cz/  

Případné dotazy směřujte na: 

Víta Polednu (737 427 371, saurotel@seznam.cz)  nebo na Lenku Ministrovou (720 433 086) 

 

 

Tímto přihlašuji mé dítě  ___________________________  na skautskou výpravu oddílu 

Andromeda Velký Týnec, která proběhne 6. - 8. 5. 2011. Přidávám nevratnou zálohu 100 Kč. 

 

        ______________________ 
           podpis zák. zástupce 
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