Duha Klub Dlažka, Palackého 1, 75002 Přerov, tel. 603 886 644, 733 395 716
PODROBNÉ PROPOZICE :

Kdy a kde se sejdeme! V SOBOTU

18.7. 2020 od 17:00 do 19:00 v obci CHOTEČ,
zhruba 6 km na severovýchod od Pardubic: 50.08339N, 15.877E, 50°5'0,2"N 15°52' 37,2"E
https://www.e-chalupy.cz/vychodni_cechy/ubytovani-chotec-chalupa-pronajem-1949.php

Jak to najdete: kdo to nezvládne podle „dží-pí-es“ musí se spolehnout na náš pokus vyznačit
příjezdovou trasu ke dvěma chalupám čp.64 a 26 na sverozápadní straně obce Choteč.
Spinkání: kdo více zaplatil - ve zděné budově v pěti pokojích po 3,4,5,6 a 3 lůžkách
s lužkovinami. Ostatní pod vlastním stanem ve vlastním spacáku.
Papáníčko: od sobotní večeře do sobotní snídaně: denně snídaně, svačinka na cestu,
jako hlavní jídlo večeře o dvou chodech a možná i něco před spinkáním.
Vybavení: kostýmy libovolných postav z kultovní ruské pohádky MRAZÍK
- sportovní oblečení a obuv, osobní a hygienické potřeby a vše ostatní dle vlastního uvážení
- do lodičky - šusťáková souprava, plavky, boty ( žabky nebo nazouváky se nedoporučují, staré
botasky nebo tenisky jsou vhodné ) tričko, pláštěnka (po bohatých zkušenostech doporučujeme co
nejstarší a nejhorší)
- na kolečko - dle vašich zkušeností a představ, doporučujeme přilbu na kolo (děti do 18 let povinně)
- na turistiku – dobré boty, dobré nohy…
- na zábavičku – dobrou náladu, hudební nástroje všeho druhu
- pro úředního šimla - nástupní list a „koronovirové“ čestné prohlášení

Co Tě čeká a nemine? Sport, zábava, trocha adrenalinu, dobří lidé a
určitě i něco navíc, co zatím nikdo netuší – ani pořadatelé.
Budete rozděleni do dvou skupin, které se budou střídat po dni na kolech a
lodích.
Lodě, pádla, vesty a lodní pytle Vám přivezeme, kolo si přivezte vlastní.
Doporučujeme kolo zkontrolovat a opravit odborníky.
Během celé akce si rodiče odpovídají za své děti a děti zodpovídají
za své rodiče.

Platí táborové podmínky vč. storna dle www.dlazka.cz

