PROPOZICE

176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

ZÁCHRANA KOUZELNÉ
ZEMĚ MYTOLOGIE
CHALOUPKY 2020
PÁTEK AŽ NEDĚLE, 13. - 15.3. 2020
Prázdniny v Řecku právě začínají! Penelopka, Petr a Šimon si hrají
na pláži, ale náhle se k nim po vlnách přiblíží velký balík, z něhož
se ozývají záhadné hlasy...
To vzdělaný papoušek Papouš a jeho zpívající pavoučice Dulcibela
připluli hledat pomoc pro zemi Mytologii, kterou ovládli krutí
baziliškové.
Takovou neplechu Vlčata nestrpí a vyráží králi Hanibalu Velebobuli
na pomoc. Přidáš se?

Unikátní a ojedinělá oddílová akce, kterou pořádáme jen jednou ročně. Na tuto jedinou akci totiž bereme i
rodiče :), je to akce určená hlavně rodinám našich nováčků a nejmenších. Nicméně velmi rádi uvidíme i
ostřílené oddílové klany, které mohou s nováčky po večerech probrat jejich vlastní oddílové zážitky.
Během víkendu vás necháme nakouknout pod pokličku naší práce s dětmi. Uvidíte jak to na našich akcích asi
tak chodí, kdo je jaký vedoucí (i když tam nebudou všichni), zahrajete si nějaké hry a to jak v rodinách, tak i
bez nich.
Pojedeme sem https://www.chaloupky.cz/knezice/
Ubytování je jak v samostatných pokojíčkách (hlavně pro rodiny s malými dětmi), tak ve společných ložnicích.
Vařit vám budeme my, tak jako skoro na všech akcích. Sebou si vemte spacáky, přezůvky, pohodlné oblečení
dovnitř i ven, hudební nástroj. Kdo může dovézt buchtu ke kávě bude oslavován stejně jako ten, kdo doveze
pochutiny pro dospěláky na večer.
Termín akce:
Sraz bude v pátek mezi 18.00 a 19.00 na místě. První jídlo bude večeře.
Konec akce je naplánován na neděli kolem 15.00 (poslední jídlo bude oběd a svačina na cestu).
Cena: 750 korun za účastníka (děti do dvou let neplatí).
Přihlašování pouze na w
 ww.vlcata.cz, platba tentokrát na oddílový účet 1
 742660010/3030,
můžete i společně za celou rodinu, sourozence - využijte poznámku k platbě.
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