
Vážení rodičia, 

9. oddiel skautiek sa počas víkendu 13. – 15. 12. 2019 vydá na trojdňovú výpravu 

s názvom skautské Vianoce. Táto výprava je tradičnou akciou 9. oddielu, na 

ktorej spoločne oslávime sviatky Vianoc v skautskom duchu. 

Základné informácie: 

Zraz: piatok 15. 12. 2019 o 16:00 na AS 

Predpokladaný návrat: nedeľa 17. 12. 2019 na AS (čas upresníme) 

Účastnícky poplatok: 17 € 

So sebou je potrebné si priniesť (podrobný zoznam je k dispozícii na webe): 
V dobre zbalenom batohu (= nič z neho netrčí, nič nie je v rukách a je v ňom 

miesto na spoločné veci): 

• zľavu na autobus, 

• prezuvky, 

• spacák, karimatka, ešus, hrnček, príbor, vykrajovačka na medovníky, 

• vhodné oblečenie na dnu aj von (adekvátne zimnému počasiu), 

• nepremokavé zimné topánky, 

• skautskú rovnošatu (riadne upravenú) a čierne nohavice, 

• zápisník, brožúrku skautského napredovania, 

• 5 ks darčekov (jednoduché ručne robené), 

• večeru na piatok, 2 stredne veľké zemiaky, vodu na cestu, koláče (nie príliš 

veľa). 

Ubytované budeme na chate v Zlatej Idke. Všetky informácie sú aj na 

www.68zbor.sk, kde ich v prípade potreby budeme aktualizovať. 

Jana Vinterová, vodkyňa 9. oddielu skautiek (tel: 0902 747 375). 

 

(Návratku je potrebné doručiť vodkyni do 10. 12. 2019 alebo poslať info o účasti 

mailom na jvinterova@gmail.com.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka 
Potvrdzujem účasť svojej dcéry .......................................................................... 

Na skautských Vianociach v dňoch 13. – 15. 12. 2019. 

 

V Košiciach ..............................                                         ........................................ 

Podpis zákonného zástupcu 
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