
Spaní v Osadě

18. - 19. 6. 2022

akce pro benjamínky, světlušky a skautky

přihlášení do středy 16. 6. přes link: https://forms.gle/DcLUM7ubwidhmagZ6 – po odeslání odpovědi obdržíte 
na email zprávu

Cena pro všechny: 100 Kč

Společný sraz pro všechny v sobotu 18. 6. v 8:30 hod (snídaně doma), 

ukončení pro všechny v neděli 19.6. v 10:30 hod. 

Od pátečního večera bude v Osadě přespávat oddílová rada. Sraz rádkyň v pátek ve 20 hod. S sebou navíc 
snídani na sobotu a jídlo na dlouhou páteční táborovou radu. 

Společným jídlem bude teplá sobotní večeře a nedělní snídaně.

SKAUTKY

S sebou:

 batoh na přespání do Osady  : karimatka, spacák, pyžamo, hygienické potřeby, spodní prádlo a oblečení 
do Osady, bunda, teplá mikina, skautský kroj, věci na schůzku, oddílový zpěvník, baterka

 batůžek na výlet   (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky, uzlovačka, papír,
tužka, kapesné, KPZ, nožík, 2x svačina a oběd na sobotu na výlet, pití 2 x 0,75l

 na sebe  : v sobotu půjdeme na výlet ve skautském béžovém tričku, pevná obuv, oblečení dle počasí,  
pokrývka hlavy

SVĚTLUŠKY

S sebou:

 batoh na přespání do Osady  : spacák, pyžamo, hygienické potřeby, spodní prádlo a oblečení do Osady, 
bunda, teplá mikina, skautský kroj, věci na schůzku, oddílový zpěvník, baterka

 batůžek na výlet   (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky, uzlovačka, papír,
tužka, kapesné, KPZ, nožík, 2x svačina a oběd na sobotu na výlet, pití 2 x 0,75l

 na sebe  : v sobotu půjdeme na výlet ve skautském béžovém tričku, pevná obuv, pokrývka hlavy

BENJAMÍNCI

S sebou:

 batoh na přespání do Osady  : spacák, pyžamo (dlouhé), hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, 
hřeben), ručník, spodní prádlo a oblečení do Osady, bunda, teplá mikina, věci na schůzku, baterka, 
benjamínkovský kroj 

 batůžek na výlet   (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky,  kapesné, 2x 
svačina a oběd na sobotu na výlet, pití 1l, malý ručník, náhradní kalhotky nebo plavky – bude záležet na
počasí

 na sebe  : benjamínkovské tričko, sportovní oblečení dle počasí, pevná obuv, pokrývka hlavy
Krteček

https://forms.gle/DcLUM7ubwidhmagZ6

