Tato akce je určena vedoucím, instruktorům, rodičům
a dalším příznivcům Dakoty, kteří již měli 18 let.

Sraz: v 8:00 hodin u klubovny na Dubině
Návrat: dle domluvy (v autobuse směrem do Olomouce)
Cena: 180 Kč za autobus tam i zpět
Co se bude dít?
Nejpozději v autobuse směrem do Olomouce
dostanete do dvojic brožurku. Najdete v ní tipy, kam se
v Olomouci můžete podívat, a to včetně informací
o vstupném a ceny časových jízdenek
městské dopravy města Olomouce.
Program v Olomouci si naplánujete každý sám a záleží na
Vás, s kým a kam si zajdete. Již nyní Vám můžeme říci, že na
Horním náměstí a na Výstavišti Flóra se konají tradiční
Vánoční trhy. Také si můžete zajít do ZOO ☺
Až po zaplacení máte místo jisté. Vybírá se rovnou celá částka
na dopravu a pokladník je Skypy.
Brožurka bude také k dispozici na stránkách
www.skaksdakota.cz nejpozději týden před odjezdem.
Lenka „Skypy“ Pavelková, pavelkovalenka@centrum.cz, 605 172 322
Kateřina „Kachna“ Grešová, gresovakaterina@gmail.com, 773 657 933
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