OS ROKRŠTI pořádá pro členy i nečleny výlety,
které jsou v letošním roce finančně podpořeny z projektu Karlovarského kraje

VODA, ZEMĚ, VZDUCH
V letošním roce akce je zaměřena na 100. výročí Československa.
Jak nejrychleji poznat krásy našeho Karlovarského kraje, které jsme ještě za 15
let založení naší organizace ještě nenavštívili?
Proto jsme vymysleli, že nejlépe bude zkombinovat vše dohromady.
VODA - poplujeme na raftech a kánoích po naší ř ece Ohř i
pod dohledem zkušených vodáků
ZEMĚ – zkusíme se také projít po souši a poznávat nové
VZDUCH – a jak to vypadá z výšky, to zjistíme z jízdy na koni
Chceš se s námi vydat za dobrodružstvím?

Dne 8.9. – 9.9.2018
Kde: sraz 8. 9. 2018 na nádraží v Cheb – v 8,00 hodin
Příjezd do Chebu 9. 9. 2018 do 15,00 hodin
Společně pojedeme do Sokolova, kde se nalodíme na lodě a poplujeme společně po řece Ohři
do Svatošských skal - Dětského ráje Svatošky, kde nás čeká zábava a poučení pro všechny.
Zde také přespíme 1 noc. Ráno se vydáme opět po řece Ohři do Karlových Varů.
Doprovod pro děti bude zajištěn našimi vedoucími. A co oheň? Určitě si opečeme buřtíky.
Důležité informace: s sebou oblečení na vodu a na sucho, náhradní boty do vody, oblečení na
spaní, hygiena, svačina a láhev s pitím, kartičku pojišťovny (stačí kopie).
Včas se nahlásit na telefon do 2. 9. 2018 Jarmila Jarušková – tel. 604520975, Petr Fiala – tel.
606437847
Cena: 50,- Kč pro jednotlivce
Jízdné a vstupné, ubytování, strava je finančně podpořeno z projektu Karlovarského
kraje.
Kontakt: Jarmila Jarušková – tel. 604520975
Vzhledem k omezenému počtu osob je třeba se včas nahlásit 2.9.2018, možno poslat
přihlášku i na mail: rokrsti@seznam.cz

-----------------------Voda, země, vzduch 2018 --------------------------Jméno, příjmení:…………………………………… narození…………………
Adresa bydliště ……………………… pojišťovna……………………………..
Kontakt telefon ……………………………………
Zdravotní problémy………………………………………………………………
Datum: ………………

Podpis rodičů……………………….
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