
NOČNÍ
VÝSADEK

sobota 9. října 2021
Akce je určena pro skupinky dětí a mládeže v doprovodu dospělé osoby

Připravíme vám tradičně délku trasy podle vašeho přání!
Vyzkoušíte si noční putování neznámou krajinou za neznámým cílem a
plnění neznámých úkolů  jen podle mapy, buzoly a svých schopností. 

Každý účastník musí mít vlastní spacák, karimatku, baterku, jídlo a pití na dobu
výsadku. Mapy a buzoly můžeme zapůjčit. Máte-li GPS, vezměte ji s sebou.

Spacák, spací a hygienické potřeby a karimatku si zabalte zvlášť, povezeme je do cíle. Na výsadek si vezměte jen batoh
s jídlem, pitím, pláštěnkou a baterkou

Cena  170.- Kč na osobu
Cena zahrnuje autobus, nocleh a technické zabezpečení

Odjezd je v 19.10 od kluboven
v Havlíčkově ulici čp.3675

v Chomutově, sraz už v 18:50
Účastníci, kteří pojedou do Chomutova vlakem, vystoupí na žst.

Chomutov město. 

návrat na stejné místo je v neděli 10.10. 2021 kolem 11:00

V cíli podáváme pouze horký čaj a ruku 
Podrobnosti i přihlášky najdete na webových stránkách 

http://vysadek.junak-chomutov.cz

Přihlášku odesílejte co nejdříve, jakmile bude potvrzena, provedete platbu na účet 2400959180/2010, variabilní symbol 172021, do 
zprávy pro příjemce napište o kterou skupinu / družinu se jedná.

Kontakt:
Boiler – Zbyněk Nejezchleba, tel. 777 900 813, e-mail: vysadek@junak-chomutov.cz

Uzávěrka přihlášek je  4.10. nebo dříve po vyčerpání kapacity!
V akci bude zase„Zelená smrt“

Pořadatel:
Junák – český skaut, středisko „Český lev“ Chomutov, z.s.

Důležité změny, vyplývající z covidové situace: 

 během jízdy autobusem je povinnost mít nasazené roušky

 všichni účastníci musí mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti

 při vstupu do cíle je nutné provést dezinfekci rukou

 letos nebude podávána snídaně, každý si jí zajistí sám. K 
dispozici bude pouze čaj.

mailto:kpz.nejezchleba@telecom.cz
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