
 
 

43. PS Vinohrady zve všechny oddílové děti a kamarády na průzkumnou výpravu do krásné přírody okolí 
Bílovic, motivovanou tajuplnou hrou 

   
 
 

 
  
 
 
 
 
KDY:            26. 10. - 30. 10. 2019 (sobota - středa) 
KDE:  SVČ Liška v Bílovicích nad Svitavou 

CENA:           650,- Kč (ubytování, strava 5x denně + pitný režim, jízdné, ceny) 
  Část nákladů je hrazeno z dotace MMB 
SRAZ:         8:45 hod. na zastávce Prušánecká směr Líšeň (odjezd busu v 9:09) 

U zastávky budou připravena auta, do kterých si děti mohou dát karimatku, spacák a 
krosnu. Na záda dejte dětem batůžek se svačinou, pitím a pláštěnkou. Zpět ale jedeme 
busem 75 z Bílovic, tak prosíme, balte tak, aby zpět mohly mít děti krosnu na zádech. 

NÁVRAT:   16:00 hod. na Pálavské náměstí 
S SEBOU: spacák, karimatku, oblečení na ven dle počasí (+náhradní); pevná, pohodlná a teplá obuv; 

přezůvky; oblečení do místnosti; spodní prádlo; pyžamo; hygienické potřeby; pláštěnka; 

šátek; kapesníky; blok a psací potřeby; baterka; kopii kartičky pojišťovny + léky (pokud dítě 

užívá, odevzdáte na srazu v jedné obálce)); drobné kapesné, šátek, malý batůžek na výlety 

 1 lístek na MHD na dvě zóny, 1 lístek na tři zóny (cesta zpět).  

JÍDLO:    pití a svačinu na cestu – lahev alespoň 1 litr, abychom mohli brát i na výlety 

PROGRAM:  Hry, výlety do přírody, deskové hry, rukodělná činnost 

INFORMACE:  Kateřina Kuřilová, 608 862 297 psvinohrady@seznam.cz 

 

 Přihlaste děti na psvinohrady@seznam.cz 

 Návratku a peníze můžete odevzdat až na srazu na výlet. 

 POČET MÍST NA AKCI JE OMEZEN!!!! PROSÍM, NAHLASTE SE CO NEJDŘÍV  

 Nedávejte dětem cenné věci!!! 

Těší se vedoucí a instruktoři PS Vinohrady :o) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka podzimní prázdniny 26. 10.  - 30. 10. 2019 
 

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................  

Datum narození…..……………………..….Bydliště:........................................................................... 

Upozornění na (alergie, léky apod.):….....……………………………………………………………..………………   

Kontakt na rodiče (mobil, tel.):…………………………………………………………………………..………………… 

Dítě smí jít ze srazu domů samo:                  ANO - NE                  

                                                                             

                                                                                                                 ………………………………………………….                    

                                            podpis zákonného zástupce 
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