
PODZIMNÍ  VÍKENDOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ
MLÁDEŽE VZS

      Datum konání:22.11. –24.12. 2019

Místo: PARKHOTEL
TACHOV

          
Začátek  Pátek 22.11. – 16:00

Konec  Neděle 24.11. – 13:30 odjezd z  Tachova
Doprava autobusem z a do Sokolova

POZOR-NUTNÉ ODPOVÍDAJÍCÍ OBLEČENÍ A OBUV !
S sebou plavky (min. dvoje), plavecké brýle, ploutve, šnorchl,

potápěčské brýle

  Činnost MS VZS ČČK Sokolov spolufinancována z prostředků města Sokolov 

     

Podpora celoroční činnosti oddílu mládeže VZS

http://www.sokolov.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/


Přihláška na podzmní soustředění oddílu mládeže VZS, které proběhne od 22.11. do 24.11.2019 v  
Tachově v Parkhotelu. Odjezd ze Sokolova v pátek 22.11. v 16:00, odjezd z Tachova v neděli 24.11. ve 
13:30.  S sebou plavky, plavecké brýle, ploutve, šnorchl, potápěčské brýle a oblečení i obuv na venkovní 
aktivity.  Podmínkou je samostatnost. Příspěvek člena oddílu mládeže VZS Sokolov je 700,- Kč, splatný 
do 11.11.2019.

 
Jméno a příjmení: Datum: Podpis zák. zástupce

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