Duha Klub Dlažka (Palackého 1, 75002 Přerov, dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 603 886 644)
Zve i vás na víkend do známých Rajnošek a tedy našeho tábora a to na akci:

Pravá letní brigáda
v Rajnochovicích
15:30 16.-17.6.2017
Pro aktivní mládež, dospělé i pro rodiče s dětmi.
Tábor Dlažky láká, vábí, volá i se nabízí. Haló jsem tu – tvůj tábor, tvé všechno, tvůj ráj pro brigádníky! Vše v rozkvětu!
A té práce, co tu je! Tráva i seno! Dřevo 100x jinak? Vymalování chatek i dalších prostor! Následný úklid po malování!
Úprava hřiště a plochy mezi chatkami! Toť vše od pátku do soboty 15:00. Pak sport. Cca 18:00 odjezd.

To vše pod naším starým známým pracovním heslem:

Makáme, Dlažkaři, na svém makáme!!!

Žádné šolíchání, ale PRÁCE! Pohodový víkend, kdy si můžete udělat dobře sami a navíc i naší základně! Začínáme v
pátek brigádou (nejdříve od 16:00 do cca 21:00). Sobota opět práce, během odpoledne (cca 15:00) předpokládáme ukončení.
Poté buď šolíchání aneb dodělávky anebo sport a pohoda při stolních hrách. Večer odjezd. Vezměte s sebou pracovní
pomůcky, dobrou náladu a můžete i děti ... Přihlaste se na webu, mailem či na 603886644 do 10.6.2017.
1. Kde se setkáme? Tábor Dlažky Rajnochovice. Ubytování: Na malých chatkách (případně v přístavbě. Doporučujeme
vlastní spacák.
2. Strava: Bude práce = budou i koláče. Ale nebojte i chléb, pomazánky a něco teplého – čaj, polévka a něco božského? Kdo
uhodne hlavní sobotní chod předem (do 15.6.2017 15:59), dostane nášup!
3.Doprava: Sami autem. Nebo vlakem do Rajnochovic nebo busem na Bernardku a odtud pěšky. Kolmo.
4. Co si přivezete - Vezměte si pracovní vybavení, sportovní oděv a boty,
5. Pozor! Máte-li děti, staráte se o ně sami (= za ně zodpovídáte)! Část programu pro ně bude organizována!
6. Cena: 200,-. Sleva ČKD 100,-. Sleva pro dospělé brigádníky, kteří zde budou v pátek i sobotu makat jak Dlažkaři 100,-.

Těší se na vás Mussur a hlavně brigády chtivé Rajnošky!!!
Doporučujeme pobrigádní relaxaci aneb nedělní sjezd řek – Bečvou do Moravy a kus navíc!

