ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE
OSADA JIZERA a T.O. SEVERKA
pořádají Jarní prázdniny aneb

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 2010
Osada Jizera a T.O. Severka pořádají o letošních
jarních prázdninách společnou zimní expedici na
terénní základně Polní domky v Černousech.
Zveme všechny chlapce a děvčata, kteří si chtějí
užít príma týden plný her, zábavy a zimních
radovánek.

TERMÍN:
7.2. – 13.2. 2010

CENA:
1.100,- Kč

Čas odjezdu a návratu se včas dozvíte od pořadatelů.

Cena pro členy České tábornické unie:

1.000,- Kč

Místo:
Základna se nachází u obce Černousy ve Frýdlantském výběžku
na místě zvaném Polní domky.

Ubytování:
Místo ubytování je stálou stavbou, která slouží jako základna
pro letní tábory. V objektu se nachází kuchyně, společenská místnost a
ložnice s patrovými palandami. V objektu se topí krbem a kamny
s ústředním topením, k dispozici je elektrická energie.

Stravování:
Stravování je 5x denně včetně pitného režimu.

Doprava:
Společná vlakem (v ceně tábora) včetně všech zavazadel.
Odjezd bude v neděli 7. února odpoledne a návrat v sobotu
13. února odpoledne. Přesnou hodinu a místo odjezdu a příjezdu
se přihlášení včas dozví od pořadatelů expedice.
Letošní expedice se může zúčastnit maximálně 20 dětí
a proto je nutné si co nejdříve rezervovat účast u pořadatelů.
Poplatek za expedici můžete zaplatit i při odjezdu, kde
všichni zúčastnění podepíšou Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Uzávěrka přihlášek bude 30. ledna 2010.

Vybavení na zimní expedici (nutno dodržet):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

průkazka zdravotní pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz, osobní doklad (pro
slevu na jízdném v hromadném dopravním prostředku)
velký batoh, spací pytel, malý batoh či chlebník na výlety
dobré zimní boty, dle počasí holínky, přezůvky na základnu, náhradní obuv
zvláště nezapomeňte na náhradní rukavice
teplé oblečení včetně náhradního, teplá košile, tepláky, trička, svetr
spodní prádlo, ponožky, kapesníky, čepice (šátek), šála, rukavice, větrovka
pláštěnka, láhev na pití (na výlety)
hygienické potřeby (ručník, kartáček a pasta na zuby, hřeben, mýdlo, atd.)
baterka (nové baterie!!), kapesní nůž, psací potřeby, sešit (deníček)
hudební nástroje
dle možností vezměte sebou ježdíka či brusle (vybavení upřesníme dle počasí)

Vše sbalte do jednoho zavazadla, ať se vám věci snadněji
přepravují hromadným dopravním prostředkem.

Pořadatelé:
Za osadu Jizera
Jaroslav Selda Šrajbr
Národní 370
460 08 Liberec
mobil: 775 176 801

Za osadu Severka
Roman Ronny Adámek
Dobiášova 889
460 06 Liberec
mobil: 603 871 826
e-mail: osadaseverka@seznam.cz

Selda 1001

