
Podzimní spaní v Osadě
23.-25.9. 2022

akce pro benjamínky, světlušky a skautky
přihlášení do středy 22.9. do 20 hodin přes link: https://forms.gle/ZFu2o9FkB14FhSVH7
po odeslání formuláře obdržíte odpověď a tím vyplnění formuláře proběhlo úspěšně

Skautky
sraz v pátek 23.9.: v 18:20 hodin doporučujeme po večeři
konec v neděli 25.9.: v 10:00 hodin
s sebou jídlo na sobotu: buchty do snídaně, svačina 2x a oběd, pití min 1,5l
sbalený batoh na páteční hru: věci na schůzku, pláštěnku, reflexní vestu, čelovku či baterku
na hru, pití, 2. večeři, bunda (návrat do Osady bude pozdě večer), modrý šátek z nové
šátkové řady
s sebou na přespání: skautský kroj, oblečení na převlečení do Osady, karimatka, spacák,
oddílový zpěvník, hyg potřeby, Lítačka, kapesný
V pátek do Osady přijďte ve sportovním oblečení, v sobotu se půjde na výlet v pískovém
nebo oddílovém tričku  (nováčci sportovní oblečení), pevná obuv, bunda.
U nováčků prosíme papírovou fotografii průkazové velikosti - postačí vystřižená z fotografie
nebo i vytištěná, poslouží k přechodnému období než budeme mít plastovou skautskou
průkazku. Postačí doma vyfotit dítě mobilem proti zdi :-)
Pro děvčata, která nebyla na táboře a nováčky je možno zakoupit šátek modrý pro skautky z
nové skautské šátkové řady u vedení oddílu při zahájení akce. Cena 125 Kč .
Info k nové šátkové řadě a oddílových, pískových tričkách najdete na našem webu:
https://www.skautkyroztoky.cz/novacek/
cena: 150 Kč (prosíme o přesnou částku)
společně si uvaříme sobotní večeři, nedělní snídani

Světlušky
sraz v pátek 23.9.: v 18:20 hodin doporučujeme po malé večeři (budeme péct buřty :-))
konec v neděli 25.9.: v 10:00 hodin
s sebou  jídlo na sobotu: buchty do snídaně, 2x svačina a oběd na sobotu na výlet, pití
2x0,75l
s sebou:

● skautský kroj (nováčci sportovní oblečení), nováčci z Jitřenek, které nemají krojovou
košili pískové tričko a žlutý šátek světlušek ke kroji

● oddílový zpěvník, baterka
● batůžek na výlet (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky,

uzlovačka, papír, tužka, kapesné, KPZ, Lítačku
● spacák, pyžamo
● hygienické potřeby - hřeben, gumičky, zubní kartáček a pasta, malý ručník
● spodní prádlo, oblečení do Osady - tepláky, mikina, triko
● bunda - povinná, nenahrazuje pláštěnku

https://forms.gle/ZFu2o9FkB14FhSVH7


V pátek do Osady přijďte ve sportovním oblečení, v sobotu se půjde na výlet v pískovém
nebo oddílovém tričku, pevná obuv
U nováčků prosíme papírovou fotografii průkazové velikosti - postačí vystřižená z fotografie
nebo i vytištěná, poslouží k přechodnému období než budeme mít plastovou skautskou
průkazku. Postačí doma vyfotit dítě mobilem proti zdi :-)
Pro děvčata, která nebyla na táboře a nováčky je možno zakoupit šátek žlutý pro světlušky z
nové skautské šátkové řady u vedení oddílu při zahájení akce. Cena 125 Kč
Info k nové šátkové řadě a oddílových, pískových tričkách najdete na našem webu:
https://www.skautkyroztoky.cz/novacek/
cena: 150 Kč (prosíme o přesnou částku)
společně si uvaříme sobotní čaj na snídani, večeři, nedělní snídani

Benjamínci
sraz v sobotu 24.9.: v 8:45 hodin
konec v neděli 25.9.: v 10:00 hodin
na sebe na sobotní výlet: sportovní oblečení dle počasí, oranžový šátek, bunda, pevná obuv -
ne holinky
v batůžku na výlet:  pláštěnka, pití min. 1l, jídlo na celý den - svačina 2x, oběd (začínáme
společnou večeří), papír, tužka, šátek na hry, náhradní ponožky, kapesný
s sebou na přespání:

● spacák, pyžamo (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty)
● malý ručník, kartáček na zuby s pastou, hřeben
● spodní kalhotky, ponožky na neděli
● oblečení do Osady po návratu - tepláky, tričko, mikina
● baterka

U nováčků prosíme papírovou fotografii průkazové velikosti - postačí vystřižená z fotografie
nebo i vytištěná, poslouží k přechodnému období než budeme mít plastovou skautskou
průkazku. Postačí doma vyfotit dítě mobilem proti zdi :-)
Pro děvčata, která nebyla na táboře a nováčky je možno zakoupit oranžový šátek  pro
benjamínky z nové skautské šátkové řady u vedení oddílu při zahájení akce. Cena 125 Kč
Info k nové šátkové řadě a oddílových, pískových tričkách najdete na našem webu:
https://www.skautkyroztoky.cz/novacek/
cena: 100 Kč
společně si uvaříme sobotní večeři a nedělní snídani

Petra Hušková - Petřík
776 611 458
xpetrah@skaut.cz
www.skautkyroztoky.cz


