PŘIHLÁSIT SE A ZAPLATIT JE NUTNO
NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 9. 10. 2017
Výjimečně ještě do pátku 13. 10. 2017.
ODJEZD: ve středu 18. října 2017 v 8.07 – Praha – Hlavní nádraží (R923 Metuje)
SRAZ: nejpozději v 7.45 – v horní hale Hlavního nádraží u odjezdových tabulí
NÁVRAT: v sobotu 21. října 2017 – Praha – Hlavní nádraží v 17.48 (R924 Cidlina)
TELEFONICKÉ SPOJENÍ (pouze v nutných případech, nelze zaručit přes den při práci v terénu):
p. uč. Gerych – 608 237 147
CENA: děti do 10 let včetně: 1 400 Kč, děti od 11 let: 1 700 Kč – platí účastníci, zbytek hradí sbor
VĚCI S SEBOU (povinné): malá lžička, toaletní potřeby, psací potřeby, sešit A5, termoska,
která jde dobře zavřít, svítící baterka + náhradní baterie, baťůžek na uložení věcí pro práci v
terénu, pružné a obyčejné obinadlo, hadr na otření čehokoliv (!).
ODĚV A OBUV: věci na spaní (spíme v penziónu v posteli s povlečením), na práci v terénu
podle počasí (skály, les – mělo by být teplé, raději ve více vrstvách a tentokrát opravdu pokud
možno barevně nevýrazné), převlečení a přezutí do penziónu, 2x pevné a nepoškozené boty,
do kterých pokud možno neteče (jedny na sobě ☺) – ve skalách je stále dost vlhko až mokro
POVINNĚ (výjimky se nepřipouštějí!): igelitová pláštěnka (i když máš nepromokavou
bundu – snažíme se být venku téměř za každého počasí), čepice, rukavice
POTŘEBY PRO PODZIMNÍ TÉMA (bude se hodit, ale není podmínkou – hlídá si
každý sám!): digitální fotoaparát (NE mobilní telefon!!! – viz dále), podle potřeby nabíječka.
DÁLE S SEBOU: průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (může být kopie). Případné
pravidelně užívané léky v dostatečném množství. Sborovou kartičku, nečlenové doklad
s fotografií a datem narození pro slevu na vlak (nemáte-li, dodejte fotografii a doklad vyrobíme),
kapesné dle uvážení rodičů (pouze pro vlastní potřebu dětí – nebude nutné z něj cokoliv platit!)
VŠECHNY VĚCI by měly být zabalené v batohu nebo krosně (na záda) – cestou budeme
dvakrát přestupovat, od autobusu půjdeme asi 600 m a poneseme ještě další věci (nákup).
SRAZ NA ODJEZD: protože se nám po zkušenostech z minulých let osvědčilo, že
pohodlněji se cestuje bez místenky, je nutné do vlaku nastoupit včas. Z těchto důvodů je sraz
v horní hale Hlavního nádraží u odjezdových tabulí (před BurgerKingem – na obvyklém místě u
sloupu) nejpozději v 7.45 hodin, případně přímo na správném nástupišti (po ohlášení vlaku na
infotabuli odcházíme na nástupiště, i když to bude dříve než v 7.45). Jízdenka je skupinová!
NA CESTU: jídlo a pití na cestu + oběd (neberte zbytečně mnoho, ať nemusíte vyhazovat;
večeře, případně odpolední svačina, již bude společná).
Případné další informace nebo podrobnosti, získáte na telefonním čísle 608 237 147 nebo na
e-mailu rolnickapraha12@seznam.cz
NECHCEME S SEBOU MOBILNÍ TELEFONY(tablety atd.) Chceme si povídat spolu a
živě a ne prostřednictvím mobilních aplikací a sociálních sítí ☺
NEBERTE S SEBOU také zbytečnosti, o které byste se museli starat a které by vám
zabíraly místo v batohu.

