
Vážení rodiče, milí účastníci,

již za dva týdny se sejdeme,

abychom společně strávili akcí nabitý víkend v srdci Prahy. Aby vše

proběhlo hladce, pečlivě si prosím přečtěte následující organizační

informace:

Sraz účastníků bude v Praze v pátek 18. září v 18.00 před vstupem do

stanice metra Roztyly. Z místa srazu se s účastníky přesuneme na ZŠ

Jižní IV. 1750/10, Praha 4 – Spořilov, která nám bude v  průběhu

víkendu poskytovat zázemí a střechu nad hlavou. 

Ukončení akce bude v neděli 20. září ve 14.00 na ZŠ Jižní. Odtud se

s  účastníky opět  přesuneme ke  stanici metra Roztyly, kde si je

můžete vyzvednout ve 14.30. Pokud byste si chtěli své dítě

vyzvednout na ZŠ Jižní nebo by odcházelo po skončení akce domů

samo, napište nám to na přiložené potvrzeni v  příloze tohoto

dopisu.

Po Praze se budeme pod dozorem instruktorů přesouvat

hromadnou dopravou, přibalte si proto s  sebou roušku a Lítačku

(pokud dítě má), případně doklad s  fotografií a datem narození u

dětí do 15 let (pokud mají). 

Stravování začne sobotní snídaní a skončí nedělním obědem.

Přibalte si tedy s sebou páteční večeři podle potřeby.Pitný režim

bude  zajištěn.

Účastnický poplatek ve výši 1.100,- uhraďte převodem na účet

442403309/0800, variabilní symbol 190920, do zprávy pro

příjemce uveďte SETKÁNÍ [příjmení účastníka]. Pokud jste již

poplatek uhradili, považujte prosím tyto řádky za bezpředmětné.

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na

telefonním čísle: 606 285 711 či emailové adrese:

michalwalder98@gmail.com.

 

Těším se na naše Setkání

 

Michal Walder
hlavní vedoucí

Pohodlné oblečení pro

pohyb uvnitř i vennku

Oblečení na spaní

Vhodné oblečení pro případ

deště.

Sportovní boty

Rouška

Přezůvky

Ručník a hyginecké potřeby

Psací potřeby a blok

Hrneček

Páteční večeře

Lítačka / doklad věku do

15 let (pokud má)

Malý batůžekpro pohyb ve

městě.

Nabitý mobilní telefon

Kopie průkazu pojištěnce

Dále také s sebou:

„

          

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit 

603 154 261 

ivan.bauer@seznam.cz
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