Vás srdečně zve na 11. Sraz Dakoty
s celosrazovou hrou

8. - 11. května 2014
Pojeď s námi na pár dní, snad nebudou tvé poslední,
Jumanji si zahrajeme, skvěle si to užijeme!
Začátek: ve čtvrtek od rána můžete přijíždět na naši táborovou základnu v Hustopečích
nad Bečvou. V ten samý den po odpoledním klidu začne program (cca 15-16 hodina).
Konec: v neděli dopoledne proběhne slavnostní zakončení Srazu Dakoty a po obědě už se
odebereme domů.
Jídlo: Je zajištěno od čtvrtečního do nedělního oběda
Ubytování: Ve vlastních stanech. Pro malé děti, které nemají možnost mít vlastní stan bude
postaven vojenský hangár, kde mohou spát. Kdo může, vezměte si prosím vlastní stany
(popř. širáky). Děkujeme.
Doprava: Platí si ji a zajišťuje každý sám. Oddíly pojednou společně s vedoucími vlakem.
Bližší informace Vám dají Vaši vedoucí nejpozději týden před Srazem Dakoty.
Cena:
- Pro členy 100 Kč na celý pobyt (strava)
- Pro nečleny 300 Kč na celý pobyt a nebo 80 Kč za každý den.
- Kdo nemá zaplacené členské, platí si celou stravu sám. Kdo by si chtěl členské
doplatit, tak pro lidičky do 18ti let je 50 Kč, od 18ti let je 100 Kč (na celý rok 2014)
Co by jste si měli přibalit?
- kartičku pojištěnce
- oblečení a obuv dle počasí (i teplé) – raději více než méně ☺
- pláštěnku a gumáčky
- spacák, karimatku, kdo máte, tak i stan
- ešus, lžičku, hrnek
- baterku, šátek na hry, zápisník, propisku

Prosíme o přihlášení nejpozději do neděle 4. května 2014,
ať víme, kolik máme nakoupit jídla a jak zajistit ostatní věci. Děkujeme.
Přihlašování a jakékoliv dotazy směřujte
k Dankovi a Kachně. Děkujeme.
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Kde se nachází táborová základna Hustopeče
a jak se tam dostanete?
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