Se psím spřežením napříč Aljašskou divočinou
OSANN, o. s., SDH Krhanice a SHM Uhříněves pořádají dne 23.1. 2010 jednodenní výpravu s dětmi
do přírody - do okolí Klínce (okres Aljaška).
Sraz:
v sobotu, 23.1.2010 v 8:30 hod. na vlakovém nádraží Krhanice
Návrat:
23.1.2010 v cca 17:40 tamtéž
Potřebné finance: 60,- (doprava + malé občerstvení)
Jedeme za každého počasí, cesta bude vlakem, pěšky, cestou a necestou…..

Rodiče, kteří se chtějí odreagovat od všedních starostí, nebojí se na pár chvil zkusit
zapomenout na to, že jsou dospělí a rádi se přidají k našim hrám, jsou každopádně vítáni.
S sebou do malého a pohodlného batůžku:
- Pohodlné dostatečně teplé oblečení vhodné do lesa, pohodlné pevné boty - nejlépe kotníkové, vhodné i
do vlhka a do terénu, náhradní ponožky nutné!!! – může pršet či sněžit!
-POZOR: pokud bude nad nulou, tak kromě náhradních ponožek také jedny náhradní boty!
- veškeré oblečení raději starší, tmavších barev. Svítivé barvy, červená apod. nejsou pro dané účely do
přírody vhodnou volbou. Čepici, rukavice, případně šálu – podle počasí…
- jídlo a pití na celý den – malá svačinka, teplý čaj v malé nerozbitné termosce se určitě bude hodit. Kromě
zmíněné svačinky potřebný počet špekáčků, nebo něčeho vhodného, podle toho kdo je jaký jedlík – cestou
bude - jak jinak – tradičně oheň.
- Šátek, kartičku zdravotní pojišťovny, dle schopností a věku dítěte funkční kapesní skládací nožík
s pojistkou proti samovolnému uzavření, zápisník nebo A-4 papír, tužku.
Nezapomeňte na dobrou náladu a pořádnou porci odvahy. Tam kam jedeme, žije divá zvěř, medvědi si
nás budou fotit a supi ohlodají naše kosti, když nedáme pozor.

Přihlášku je možné stáhnout pro Vaše kamarády na webu OSANN a SDH Krhanice:
www.osann.estranky.cz;
www.sdh-krhanice.estranky.cz
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději u srazu! Bez vyplněné a odevzdané přihlášky není účast
možná! Případné info poskytne Miroslav Svěrák, tel: 606 626 176. Hlavním pořadatelem je OSANN, o. s.
Zde odstřihněte

Přihláška na jednodenní výpravu do okolí Klínce.
Z titulu zákonného zástupce přihlašuji své dítě …………………………………………………….
r.č…………………..
na jednodenní výpravu do přírody, kterou pořádají dne 23.1.2010 OSANN, o. s., SDH Krhanice a SHM
Uhříněves.
Při návratu: může jít dítě z nádraží Krhanice domů samo – si dítě vyzvednu *)
Jsou – nejsou *) mi známa zdravotní či jiná omezení, která by mohla zkomplikovat účast mého dítěte na
dané akci, nebo ohrozit jeho bezpečnost či zdravotní stav. Pokud zaškrtnu ano, uvedu na příloze této
přihlášky důvody, v případě důležité medikamentace uvedu v příloze způsob použití a předám léčiva
organizátorovi u odjezdu.
Telefon na min. jednoho z rodičů – zákonného zástupce:………………………………………………
Bydliště dítěte:…………………………………………………………………………………………..
Zdrav.pojišťovna dítěte (kartičku předám organizátorovi akce u odjezdu):
Datum: ………………..
Jméno zákonného zástupce (čitelně)………………………………………..
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………
*)nehodící se škrtněte

.

