
Bobovačka & Deskovky 

aneb Možná přijde i kouzelník 

 

ZAČÁTEK: sobota 21. 1. 2017 v 14:00 před CVČ Jabloňka 

KONEC:  neděle 22. 1. 2017 v 9:00 tamtéž 
 
NA SEBE: pevné boty a oblečení vhodné na bobování 

S SEBOU:  Karimatku, spacák,  
láhev s pitím (ideálně termoska s horkým čajem), věci na  
převlečení do místnosti, přezůvky,  věci na spaní, náhradní  
ponožky, spodní prádlo, hygienické potřeby, deňoch (blok),  
tužku, boby (saně, lopatu, či jiný sněžný dopravní prostředek) 
 
JÍDLO: večeři, buchtu na snídani, pití 

!!!!! DŮLEŽITÉ !!!!!! 

Účast prosím potvrďte vedoucímu na schůzce, na email rozraziltk@gmail.com 
nebo na telefon 605 339 904 - kontaktní osoba: Martin “Jörgi“ Petr 

www.tkrozrazil.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přihláška 

Přihlašuji své dítě _________________________________ na Bobovačku & Deskovky, 

pořádanou Tábornickým klubem Rozrazil, která proběhne 21. 1. - 22. 1. 2017 

v Medlánkách  a zasílám účastnický poplatek 100 Kč.  

Dítě se zúčastní sobotního programu a:  

bude přespávat do neděle / vyzvedne si ho rodič již v sobotu po 19. hodině 
 

Dítě může / nemůže jít samo domů. 

 

Podpis rodiče:____________________  telefon na rodiče:_______________________ 
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