PRAHA
Dobrý den, ve dnech 3.-.4.7.2016 (jde o dny neděle a pondělí), chystám s dětma výlet do
Prahy.
Jelikož jde o prázdninovou dvoudenní akci potřebovala bych zjistit kdo z dětí by měl
případný zájem se mnou jet.
Odjezd by byl ráno z Přerova (Je možné že by byla potřeba děti dopravit do Přerova ještě
se uvidí podle spojů)
A zpět bychom dojeli v pondělí ve večerních hodinách.(zase by byla asi potřeba děti si
vyzvednout v Přerově)
Konkrétnější informace o odjezdech a příjezdech bych dala před odjezdem.
K vůli složitější organizaci a vzdálenosti výjezdu je potřeba děti závazně přihlásit předem
(taky k vůli levnější jízdence) a zaplatit nevratnou zálohu.
Cena výletu by se pohybovala 400 – 450 Kč. V ceně je ubytování, cesta a Jízdenka na
MHD po Praze a strava.
Ubytováni budeme v klubovně pražského oddílu na Žižkově na vastních karimatkách ve
spacáku.
Stravování by probíhalo tak že první den by si děti vzali oběd z domu, svačinu a večeři
zajistím již v Praze. Druhý den snídaně a 2 svačiny a oběd někde v Praze (kfc nebo
jídelna).
Počet míst je omezen a taky je omezená věková hranice dětí .
Výlet je určen pouze pro děti které nebudou mít v době výletu víc jak 14 let. (k vůli levné
jízdence).
Dále je potřeba aby děti měli jakýkoliv průkaz s fotkou a datem narození (pas,
průkazda do školy,....)
Ve spodní části naleznete závaznou přihlášku k výletu do Prahy. Prosím zájemnce aby
odevzdali přihlášku podepsanou rodiči nejpozději do 22.4.2016 se zálohou 100 Kč.
(můžete vzít na schůzku ke kterémukoliv vedoucímu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝLET DO PRAHY 3.-4.7.2016
Souhlasím aby se můj syn (moje dcera) zúčastnila výletu do Prahy ve dnech 3.-4.7.2016.
Zároveň platím nevratnou zálohu na tento výlet ve výši 100 Kč.
Jméno:________________________________________________
Adresa : _______________________________________________
Daum narození: ___________________
PODPIS RODIČE : ___________________
Jjste ochotni dítě odvést popřípadě vzít i jiné děti v neděli ráno do Přerova a v pondělí si
jej vyzvednout?

