Nocování na lezecké stěně v Náchodě
Místo: lezecká stěna v Náchodě (ZŠ TGM) Termín: 12.-13.10. 2018
Sraz: 12.10. v 17.45 na vlakovém nádraží v Broumově (odjezd 18h)
Návrat: 13.10. v 13.55 na vlakovém nádraží v Broumově
Určeno: členům horolezeckého kroužků v Broumově a v Meziměstí
a další kamarády ve věku 7 až 17 let
Cena: 220 Kč pro členy horolezeckého kroužku, 270 Kč pro ostatní
zájemce; (cena zahrnuje: nocleh, stěnu, dopravu vlakem, lezecké
vybavení, , program, dozor) Přihlášku dejte a platbu uhraďte v DDM
Ulita do 8.10. 2018. Elektronickou přihlášku najdete i na webu Ulity.
S sebou: jídlo na páteční večer a sobotní den, dostatek pití, spací
pytel, oblečení na spaní, oblečení na lezení (sedák a lezečky, pokud
máte vlastní), přezůvky, hygienu, kopie průkazky pojištěnce, průkazku
totožnosti (nad 10 let)
Kontakt na vedoucí:
Gerd Weinlich 702191521, Šárka Francová 774412649. Těší se na Vás tým vedoucích kroužků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška na NOCOVÁNÍ NA STĚNĚ V NÁCHODĚ
Jméno dítěte: ……………………………………………..Mobil/tel.:..............................................
E-mail:...........................................................................................Datum narození…………………….
Při návratu si výše uvedeného: Osobně vyzvedneme
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