
Podzimní  víkendovka skautů a skautek na Sejfy 

 

V pátek 14. října 2016 v 18:00 vyrazíme auty na víkendovou výpravu do Krušných hor. 
Sraz u klubovny v 17:45, Přepokládaný návrat je v neděli cca v 17:00 opět ke klubovně. 
Ubytování je zajištěno v chatě u vlakové zastávky Nejdek-Sejfy. 
Co s sebou: 400,-Kč na ubytování, nákup potravin a dopravu. Spacák, karimatku, vhodné oblečení na třídenní 
výpravu, bundu, pláštěnku, dvojí pevnou obuv a přezůvky. Vhodný batoh na záda, kartičku zdravotní pojišťovny, 
pláštěnku, KPZ, šátek, uzlovačku, baterku, láhev na pití, nováčka nebo cesty, věci osobní hygieny + ručník, pyžamo, 
případně osobní léky. 
Na chatě není signál. V případě nutnosti volejte na pevnou linku v chatě +420 705 201 264. 
Podmínkou účasti je odevzdání návratového lístku oddílovým vedoucím do soboty 1. října 2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Podpisem vyjádřete prosím souhlas s účastí vašeho syna/vaší dcery ……………………………….………..……….……. 
na podzimní víkendovce na Nejdek-Sejfy od pátku 14. října do neděle 16. října 2016. 
 
V ……………………………. dne …………….………..…….                                                            ……………………………………….. 
               Jména a podpisy rodičů 
Návratový lístek odevzdejte prosím do soboty 1. října 2016. 
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