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

Pozvánka na zimní výlet
Turistický oddíl TOM 21202 TULÁCI zve všechny příznivce zimní přírody na procházku do Stračenského
lesa. Délka trasy se přizpůsobí aktuálnímu počasí. Cesty v lese nejsou stále upravené, takže se spíše
podobají tankodromu a proto nikoho neponeseme =). První část trasy pojdeme autobusem a pak se
z Liběchova již vydáme pěšky zpátky.
Trasy: (dle počasí)
10km – Liběchov – Máří Magdaléna – Harfenice – Had - Mordloch – Hraběcí kaple - klubovna
12Km – Liběchov – Klácelka – Čertovy hlavy - Máří Magdaléna – Harfenice – Had - Mordloch – Hraběcí
kaple - klubovna
Termín konání: čtvrtek 27. 12. 2018
Místo konáni: Liběchov – Stračenský les
Sraz: 7:45 na autobusovém nádraží (odjezd autobusu v 8:00)
Návrat: do 15:00 ke klubovně (Stračenská 613) o přesnějším času návratu budete informování sms zprávou
Přihlášky: odevzdejte v den výletu, informace účasti piště prosím do 25. 12. 2018 sms zprávou na tel
775 668 423 (Martina), nebo je možné se přihlásit elektronicky na https://goo.gl/Unr21S.
V případě, že se na výlet přihlásí méně, jak tři účastníci bude výlet zrušen.
Cena: členové 0Kč, nečlenové do 15 let 6Kč, starší 15let 12Kč
Sebou: kartičku pojištěnce, pohodlnou pevnou obuv, buřty, svačinu a pití (minimálně 1,5l) na celý den,
pláštěnku, teplé oblečení, nejméně jedny náhradní ponožky, kdo má promokavé boty igelitové
pytlíky do bot aby nedošlo k promočení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA na zimní výlet
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
www.tulacist.eu, E.mail – tulacisteti@seznam.cz, Telefon: 775668423 Martina, 739 673 374 Abudu

