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

Vandr 9. 10. – 11. 10. 2020
A je to tady!!! Vypravte se s námi na vandr. Protože to pro mnohé z Vás bude první vandr, a chceme si
vyzkoušet co ve vás je či není, uskuteční se vandr ve Stračí. Spát se bude pod vlastnoručně vytvořeným
přístřeškem či jen tak pod širákem. Můžete se těšit nejen na spaní v přírodě a vaření na ohni, ale také na
procházky po okolí. Vařit si bude každý sám to, co si přiveze (při potížích možná nabídneme pomocnou ruku)
Přestože budeme kousek od města, pečlivě važte, co si vezmete sebou. Protože batohy za vás nikdo nosit
nebude, ale přesto si budete muset vystačit s tím, co máte.
Termín konání: pátek 9. 10. – neděle 11. 10. 2020
Místo konáni: Stračí
Sraz: v 16 hodin na lesním hřišti ve Stračí
Rozchod: ve 13 hodin na lesním hřišti ve Stračí
Přihlášky:

přihlásit

se

můžete

do

8.

l0.,

e-mailem

na

tulacisteti@seznam.cz,

elektronicky

https://forms.gle/aisDqGjK5vneHaNBA. Tištěnou přihlášku odevzdejte při srazu.
Pokud budete mít dotazy volejte na tel 739 673 374 (Abudu), 775 668 423 (Martina)
Sebou: Batoh/krosnu, karimatku/celtu, dobrý spacák, oblečení na spaní, minimálně 2 litry pitné vody, dostatek
vhodného 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 9. – 11. 10. 2020
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.

ANO

NE1

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

1

nehodící se škrtnete

