PS J.WOLKERA Dvůr Králové nad Labem

Pozvánka

na sraz všech táborníků

www.belunaci.cz
BĚLUŇ I. 2021

na dny plné her, zábavy a netradičních soutěží

DOBYTÍ TŘINÁCTÉ HORY
25. ROČNÍK

Kdy:
Sraz:

10.-12. září 2021

V pátek 10.9.2021 mezi 17,30 - 18,00 hodinou na Běluni. Kdo nemá
možnost odvozu, ozvěte se, odvoz zajistíme s někým z ochotných rodičů.

Návrat: V neděli 12.9.2021 v odpoledních hodinách (svou ratolest vyzvedněte ve 13:30 hodin

na BĚLUNI ).
Nejpozdější nástup členů expedice „DOBYTÍ TŘINÁCTÉ HORY “ v sobotu do 915hod.
na BĚLUNI.

Co s sebou nutno vzíti:

Misku ešusovku a lžíci, hrneček, deštník, spacáček, deku,

věci na mytíčko své osůbky, baterku, tužku, kapesní nůž(škrabku),vhodné oblečeníčko, roušku,
dva páry botiček, 6 větších brambor, gulášovou polévku v sáčku, průkazku ZP – nejlépe její kopii
JÍDLO na pátek (nejlépe uzeninu na opékání) a sobotní snídani. Ostatní bude zajištěno.
Spát budeme ve srubu na molitanových matracích, zájemci ve stanu.

Účastnický poplatek:

pouhých 130,-Kč

Jedeme za každého počasí
a pokud epidemiologická situace dovolí !

!!!!!Svoji účast potvrďte nejpozději do středy 8.9.2021 telefon - SMS 774956622
nebo email jana.marcel@seznam.cz
Jana a Marcel Paulusovi
------------------------------------- ZDE ODSTŘIHNĚTE ----------------------------------------------

NÁVRATKA

Jméno ................................................................ se zúčastní expedice „DOBYTÍ TŘINÁCTÉ HORY “
na tábořišti v BĚLUNI ve dnech 10.-12.9.2021
Zdravotní pojišťovna účastníka ........................................................ , rodné číslo ............./........,
bydliště ...........................................................................................datum narození......................
telefonní spojení na zákonného zástupce v době akce…………………………………………………
U svého dítěte upozorňuji (zdravot.potíže)....................................................................................
Odjezd osobními vozy rodičů či vedoucích.
Odvoz zpět domů si zajistíme
ANO kým ?..................................... NE -nehodící škrtněte
Účastnický poplatek možno zaslat s NÁVRATKOU či předat osobně při odjezdu.
Souhlasíme s pořizováním videa a fotodokumentace z akce a s uchováváním osobních údajů.
Svým podpisem stvrzuji, že účastník akce není v nařízené domácí izolaci ani karanténě a nevykazuje
známky onemocnění Covid 19.
podpis rodičů .............................................................
mám zájem o: video-nahrávku z tábora a 13.hory2021: ANO
NE
DVD cena 150Kč
Fleška cena 250Kč
(prosím, zakroužkuj nosič)

