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Brumov-Bylnice 12. 4. 2016
Informační leták pro členy skautského střediska Brumov-Bylnice
1. Memoriál Šedého Vlka – uskuteční se v sobotu 23. dubna na hradě Brumov. Registrace proběhne
od 08.15 hodin, nástup bude v 09.00 hodin. Vyhlášení výsledků okolo 14:00 hodin. Vezmi si skautský
kroj nebo tričko, pláštěnku a pokrývku hlavy. Starovné 50,- Kč (ceny, párek v rohlíku, pití …). Po
skončení závodu tj. cca v 15.00 hodin bude připraven doprovodný program vhodný i pro rodiče, na
který Vás všechny srdečně zveme (hry, čajovna, dílna…).
2. Skautská mše svatá – proběhne v neděli 24. dubna v 09:00 hodin v kostele Sv. Václava v BrumověBylnici. Vezměte si pokud možno kroj či skautské tričko…
3. Letní skautké tábory – uskuteční se ve Študlově ve dvou turnusech:
 2. – 9. 7. 2016 – týdenní letní smíšený tábor – vhodný pro nováčky a mladší děti, vedoucí
Mates, zástupce vedoucího – Máňa,
 9. – 23. 7. 2016 – letní skautský tábor – smíšený, vedoucí Šikula, zástupce vedoucího – Astr ,
vhodný pro zkušenější táborníky
Bližší informace tj. přihlášky a podrobné informace obdrží děti v průběhu května na
družinových schůzkách.
Antonín Strnad - vůdce střediska (+420 732 132 633)

Závod světlušek a vlčat
Milá vlčata,
dne 30. dubna 2016 se ve Vizovicích uskuteční Okresní kolo závodu světlušek a vlčat. Z našeho střediska
bude vypraven autobus. Každá družina si připraví prezentaci své družiny: plakát A3 s informacemi o sobě.
Obsahem bude: družinová fotka, informace o družině (povinně rok založení, domovské středisko, počet
členů, jméno vedoucího, oblíbená družinová hra, oblíbené místo, kam s družinou jezdí, pokřik, a několik vět
(max. 3-4) o každé člence). Plakát se pošle do 23. dubna 2016 elektronicky nebo se ofotí a pošle
(lukasona@seznam.cz). S každou hlídkou musí jet 2 vedoucí.
S sebou: kroj (skautské tričko) – pokud máte, ešus, lžíci, láhev s pitím, svačinu, KPZ (kdo má), vhodnou
obuv a oblečení do terénu, pláštěnku.
Odjezd: autobus bude odjíždět v 06:30 hodin od MEZu směrem na Bylnici. Děti ať čekají na

zastávkách.
Příjezd: v odpoledních hodinách
Návratky: odevzdat vedoucím družin do 22. 4. 2016
Lukáš Kostka, vůdce odílu (tel. 732169013)

Souhlasím/ Nesouhlasím, aby se můj syn …………………………….. zúčastnil dne 30. dubna 2016 Závodu
světlušek a vlčat ve Vizovicích.
………………………………..
podpis rodičů

