Víkend ve Slavonicích
od pátku 21.6 do neděle 23.6. 2019
Odjezd pátek v 14.21hod. příjezd v neděli 12.40hod
Sraz bude na vlakovém nádraží Koslelec u Jihlavy ve 14.00hod.
Peníze: 500,-Kč (cena zahrnuje 2 krát ubytování ,rekreační poplatek, strava, )
kapesné záleží na rodičích
dopravu, pitný režim, páteční večeři hradí dětem SDH Cejle
peníze budeme vybírat nejpozději do konce května na kroužku
Jídlo - Pátek - každý sebou svačinu do batohu, večeře špekáčky
- Sobota – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
- Neděle – snídaně, svačina na cestu
Co sebou KARTIČKU POJIŠŤOVNY, LÉKY ( předá se při odjezdu vedoucím)
- pyžamo, hygiena, ručník, spodní prádlo, láhev na pití 0,75l
-2 trička, mikina, 2 tepláky nebo kraťasy, pláštěnku, pokrývka hlavy
-sandále na přezutí, boty co budou mít děti na sobě, prosíme pevné
a pohodlné, budeme hodně chodit
Nedoporučujeme tablety či telefony za ztrátu neručíme.

Po celou dobu budou přítomni vedoucí Martina, Adam a Lucka
Co nás čeká
Pátek – příjezd do Slavonic bude v 16.03 hod, přesuneme se na ubytovnu,
procházka historickým městem, večerní hry, opékání špekáčků

Sobota- 7.00 – 7.30 hod. budíček, malá ranní rozcvička, snídaně
9.00 hod. vyrazíme pěšky po červené na Cestu pohádkovým lesem.
Trasa má celkem tři stupně obtížnosti - bronzová stezka pro mrňata a skřítky (1,8 km,
4 stanoviště ), stříbrná stezka pro zdatné poutníky ( 2,5 km, 6 stanovišť ) a zlatá
stezka pro válečníky a princezny bojovnice ( 4 km, 8 stanovišť ).
Samozřejmě nás čeká cesta pro válečníky a princezny bojovnice .
Po pohádce nás bude čekat dobrý oběd v penzion Bejčkův mlýn, kde si také
odpočineme. V areálu penzionu ještě navštívíme malé domácí zoo.
Odpoledne budeme pokračovat na nádherný zážitek Pevnostní areál ( BUNGRY Z
ČS ARMÁDY Z LET 1935-1938 ).
Délka naučné stezky je 2,85 km a tvoří ji uzavřený okruh.

Po tomto náročném dni plném zážitků sejdeme zpátky lesem do Slavonic, kde bude
čekat na děti odměna a pořádná večeře.
Neděle: 7.30- 8.00 hod. budíček, malá ranní rozcvička, snídaně, zabalení věcí,
příprava svačiny na cestu, venkovní hry, pokud nám to čas dovolí navštívíme místní
muzeum. Poté se přesuneme rovnou na vlak, odjezd v 11.07hod.

-------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ…………………………………………………………………………………………
TELEFON NA RODIČE……………………………………………………………………………………….
LÉKY CO DÍTĚ BERE…………………………………………………………………………………………
ALERGIE………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..
PODPIS RODIČŮ

