PROPOZICE

176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Pololetky v Čenkovicích
31. 1. - 2. 2. 2020

Kdo byl loni, jistě si na tuto scénu
vzpomene. A kdo byl před pár lety,
vzpomene si na podobnou s autobusem.
Pokud
chcete
zažít
třeba
něco
podobného, tak je to akce přímo pro vás.
A jistě, budeme i lyžovat.
Akce je určena primárně pro rodiče s
dětmi, pro vedoucí, pro samostatné děti
(o samostatnosti rozhoduje Žokej,
chcete-li poslat děti samostatně, pište) a
další možné přátelé a kamarády.
Ubytování je zajištěno na osvědčeném
místě (ubytování prošlo rekonstrukcí,
fotky najdete dole) a lyžování bude v areálu Buková hora - propojené sjezdovky Čenkovice a
Červená Voda (http://www.cenkovice.com/).
Možnost i běžkování na upravených
trasách kolem Suchého vrchu a Bukové
hory (loni to byl fajn výlet). Dále je k
dispozici polopenze a na svah bude
svačina. Lyžování v pátek, sobotu a
neděli. Večer deskovky, pohoda, relax.
Rozsah akce pá - ne, chceme už v pátek
lyžovat, takže sraz na místě ideálně v
9:00, aby se mohlo lyžovat společně.
Doprava: Po zvážení všech alternativ
bude doprava individuální. Jsme schopni zajistit omezený počet míst (8) v Lužoautě - hlaste
Žokejovi.
Sraz: v pátek 31.1. na místě v Čenkovicích v 9:00, svačinu na první den s sebou. Odjezd
Lužoauta bude upřesněn.
Návrat: individuálně v neděli 2.2., Lužoauto kolem 17:00 hodiny do Lužánek
Cena: 1000 Kč na osobu (v ceně ubytování, polopenze + svačina na svah), doprava
individuální Lužoauto bude řešeno zvlášť. Ceny za vlek viz. web výše. V pátek bývá sleva nebo
lyžování zdarma pro děti s vyznamenáním, opis vysvědčení s sebou.
Přihlašování pouze na www.vlcata.cz, platba tentokrát na oddílový účet 1742660010/3030,
můžete i společně za celou rodinu, sourozence - využijte poznámku k platbě.
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S sebou: vybavení na lyže + helma, přezůvky, spacák - možná nebude potřeba, hygienu,
batůžek na svah, kapesné a peníze na vleky
Na velkou účast se těší Žokej, Adam a další vedoucí
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