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

Pozvánka na Vandr 2. – 4. 11. 2018
Vypravte se s námi na vandr, který se uskuteční v Medonosech a okolí. Spát se bude pod převisem či jen tak
pod širákem. Můžete se těšit nejen na spaní v přírodě a vaření na ohni, ale také na procházky po okolí. Je
zde velice špatné autobusové spojení následované 2km výstupem do kopce a tak je potřeba aby si každý
zajistil dopravu sám (popřípadě se domluvil s ostatními členy), pro ty co neznají trasu, je možné se sejít u
krytu a odtud vyjet společně. Akce je určena pouze pro starší oddíly (4 – 6 oddíl). Účast na vandru je
podmíněna slušným chováním na schůzkách.
Termín konání: pátek 2. 11. 2018 – neděle 4. 11. 2018
Místo konáni: Medonosy a okolí
Odjezd: okolo 17 hodiny, sraz na parkovišti na Osinalickém vrchu (50.5024233N, 14.5052267E) v 17:30
Rozchod: ve 13 hodin na parkovišti na Osinalickém vrchu
Přihlášky: přihlásit se můžete do 1. listopadu na tel: 736 673 374, e-mailem na tulacisteti@seznam.cz,
elektronicky https://goo.gl/DFP7bg . Tištěnou přihlášku odevzdejte při odjezdu
Sebou: Batoh/krosnu, karimatku/celtu, spacák, oblečení na spaní, minimálně 4 litry pitné vody, dostatek
teplého oblečení (noci a rána jsou již chladná), pohodlnou pevnou obuv, pláštěnku/nepromokavou
bundu, vhodné jídlo na 3 dny (co co jíte a dá se připravit na ohni), nůž, svítící baterku (ideálně
čelovku), toaletní papír, hygienické potřeby, ešus (ve kterém si budete vařit jídlo na ohni a dle toho
bude také vypadat), plecháček, příbor, kartičku pojištěnce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA na Vandr 2. – 4. 11.2018
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.
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NE1

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………..
Vedoucí za škody způsobené účastníkem akce neodpovídá
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nehodící se škrtnete

