
Poslední kufrování - ukončení sezóny pro děti

08. - 10. 12. 2017 v Abertamech

Příjezd v pátek 08.12.2017 mezi 17:30-17:45 na Penzionu Amadeus , Pražská 109 Abertamy.
Cena za soustředění je 350,- platí se při příjezdu, pokud jste již neplatili.

Přihlášeni včetně spaní jsou: Lauri, Sárka, Honza, Verča, Máťa, Evča, Lucinka, Simča, Adam,
Máťa P., Štěpánka, Kuba, Jirka, Tomáš, Klárka, Anežka, Vojta

Přihlášeni na páteční večer: Vítek, Šimon

Po příjezdu vyhlášení sezóny. V cca v 18:15 bude odchod do Sport-Hotelu Abertamy, kde
bude drobné občerstvení. Dospělí (rodiče) si mohou zakoupit pití dle libosti, protože si ho dle
libosti zaplatí. Děti budou mít objednané. Prosíme, aby děti přijely v pátek najedeny, ještě
bude drobné občerstvení a milkový dortík jak to již znáte.

Šikovné maminky prosíme o napečení k snídani nebo připravení pomazánky. Pečení a
pomazánky prosíme zabalit kompaktně do krabic a krabiček (ne plechy), bude cca 22 lidí.
Napište mi kdo by co připravil, ať nemáme 4xperníkovou buchtu.

V sobotu a neděli bude sportovní zábavný program s pobytem venku a výletem do okolí dle
počasí – co nám dovolí výška sněhu, prosím o přizpůsobení oblečení dle aktuálního počasí.
Více na www.skobostrov.webnode.cz - záložka informace pro členy, co zabalit
(nezapomeňte navíc teplé oblečení, čepice, rukavice, pláštěnka, pevná zimní obuv na výlet,
šátek na dobývací hry, baterku, léky, láhev-termosku na pití, přezůvky, baťoh na výlet,
lampión nebo lucernu na svíčku, včetně svíčky), letos se nám díky orkánu posunul termín a
bude čistě zimní. Ještě uděláme společný návrh na oddílovou vlajku, která nám pořád ještě
chybí!!! Již můžete přemýšlet nad návrhem. Doufám, že budeme mít po ruce našeho
hlavního disignátora.

Vezměte sebou oddílové oblečení, z kterého jste již vyrostli a chtěli by jste ho prodat nebo
vyměnit. V lednu pak bude objednávka oddílových věcí, pro ty kteří nebudou mít.

Kompletní povlečení - prostěradlo, povlečení na peřinu a polštář, pokud někdo rád spí ve
spacáku, tak stačí prostěradlo a povlak na polštář.

Konec soustředění v neděli mezi 11:00-11:30 v místě ubytování.


