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

Pozvánka na Lovosickou vánočku aneb o
měšec zlého správce
Vydejte se s námi na předvánoční turistický pochod O Lovosickou Vánočku aneb O Měšec Zlého
Správce, který pořádá A-TOM 3311 Vejři Lovosice. Na cestě budeme plnit nerůznější úkoly. Délka trasy
cca 10km z toho cca 5 km stoupání do prudkého kopce. V sekci fotky z akcí - Archiv 2009 – 2017 se
můžete podívat na fotografie z předchozích ročníků. Upozorňujeme, že výstup je poměrně náročný a nikoho
neponeseme =).
Termín konání: sobota 1. 12. 2018
Místo konáni: Lovosice
Odjezd: 7:37 rychlíkem z HNĚVIC, ale sejdeme se raději v 7:20, abychom stihli koupit jízdenky
Příjezd: v 16:19 opět do HNĚVIC, o případné změně příjezdu budete informováni SMS zprávou
Cena: Děti do 6- 18 let 50Kč s průkazkou, ostatní 110Kč. Cena zahrnuje jízdné a startovné.
Přihlášky: odevzdejte do 26. 11. při schůzkách, na e-mail tulacisteti@seznam.cz, elektronicky
https://goo.gl/6bzjkd. Výlet se uskuteční pouze v případě účasti 3 a více členů. O případném
zrušení akce z důvodu nízké účasti budou přihlášení účastnici informováni do 27. 11. 2018
Sebou: kartičku pojištěnce, ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, pohodlnou pevnou obuv, teplé
oblečení, kapesné, svačinu, minimálně 1l pití, pláštěnku, nejméně jedny náhradní ponožky,
igelitové pytlíky do bot, aby nedošlo k promočení a hlavně dobrou náladu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA na pochod O Lovosickou Vánočku aneb O Měšec Zlého Správce
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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