Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI ŠTĚTÍ
Litoměřická 502, Štětí 41108
IČ 75143011

72 hodin – dny nabité akcí
V rámci projektu 72 hodin se zapojíme do celorepublikové dobrovolnické akce. Čekají nás hned tři aktivity.
Ve čtvrtek se vydáme na sběr kaštanů pro lesní zvířátka. V pátek se přesuneme k vodě na „Placák“ kde se
pokusím zkulturnit okolí (úklid odpadků). Po úklidu si opečeme buřty. V sobotu se vydáme do Stračí na
hřiště, kde pomocí detektoru kovů budeme hledat zapomenuté poklady a pak se přemístíme na Mordloch,
zde vyčistíme jeskyni a ubytujeme se na noc. Akce se mohou účastnit i rodiče.
Sběr kaštanů – určeno pro všechny
Termín konání: čtvrtek 11. 10. 2018
Místo konáni: Husovo náměstí a u Labe
Sraz: 16:00 na Husově náměstí (Schůzka Divochů a 5 oddílu se přesune na Husovo náměstí)
Rozchod: cca 18:30 u krytu (naproti dopravnímu hřišti).
Sebou: průkazku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), vhodné oblečení, pití
Úklid „Placáku“ – určeno pro všechny
Termín konání: pátek 12. 10. 2018
Místo konáni: Placák
Sraz: 16:00 u krytu (naproti dopravnímu hřišti)
Rozchod: cca 19:00 u krytu (naproti dopravnímu hřišti).
Sebou: průkazku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), vhodné oblečení, pití
Hřiště a Mordloch - určeno pro všechny
Termín konání: sobota 13. 10. – neděle 14.10.
Místo konáni: lesní hřiště ve Stračí a Mordloch
Sraz: v sobotu 13. 10. na hřišti ve Stračí v 10:00
Rozchod: v neděli 14. 10. na hřišti ve Stračí mezi 12:00 až 13:00
Sebou: Batoh/krosnu, karimatku/celtu, spacák, minimálně 2,5 litrů pitné vody, vhodné oblečení (noci a rána
jsou již chladná), pohodlnou pevnou obuv, pláštěnku/nepromokavou bundu, svítící baterku (ideálně
čelovku), toaletní papír, hygienické potřeby, ešus, plecháček, příbor, kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal
s přihláškou)

Přihlášky: kdo má zájem o projektové triko do 1. 10. 2018 ostatní do 11. 10. při schůzkách, e-mail
tulaciseti@seznam.cz, elektronicky https://goo.gl/UBdFam
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PŘIHLÁŠKA 72 HODIN
Účast 1
Sběr kaštanů

Úklid „Placáku“

Hřiště a Mordloch

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………….
Kontakt na rodiče v době konání akce: ……………………………………………………………..
Kontakt na účastníka v době konání akce: …………………………………………………………
Zdravotní omezení a alergie: ……………………………………………………………………….
Souhlasím, že můj syn / dcera se může po akci vrátit sám / sama domů.
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………..
Vedoucí za škody způsobené účastníkem akce neodpovídá
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Vyberte aktivity, kterých se budete účastnit

www.tulacist.eu, E.mail – tulacisteti@seznam.cz, Telefon: 775 668 423 Martina, 739 673 374 Abudu

