Informace pro skauty na březen 2018:

V Liberci 21.2.2018, aktualizováno 22.3.2018

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.) Akce NAVIGAMUS 2018: nejpozději do konce února mít uhrazený účastnický poplatek ve výši 900,-Kč. Kdo nebude mít
účastnický poplatek uhrazen včas na toto mezinárodní setkání nejede!!! Všechny informace k akci: http://navigamus.cz
2.) Tábor 2018 – přístavní tábor bude putovní společně se všemi oddíly po řece Berounce. První podmínkou účasti na táboře je mít
odevzdanou nejpozději do 31.3.2018 papírově přihlášku a zdravotní posudek (kopii). Druhou podmínkou účasti na táboře je
včas uhradit účastnický poplatek 3.000,-Kč do termínu 30.4.2018. Kdo nedodrží uvedené termíny pro tábor na něj nepojede!!!
3.) Ondra M. pořád nedonesl kopii své zdravotní kartičky (pojišťovny). splněno

Ping-Pong (probíhá každý čtvrtek)

(8.3. a 29.3. nebude)

u výměníkové stanice na Kunraticích od 17. do 18. hodin (adresa: Nezvalova 2, GPS: 50.7625425N, 15.0914539E)
je dovolena i účast kamarádů a kamarádek včetně rodičů… chtějících si to zkusit třeba proti své ratolesti…
ping-pong může probíhat i v jiný den v týdnu – (náhradní klíče od prostoru má k zapůjčení u sebe br. Puštík)

Schůzka v plaveckém bazénu (7.3.2018)
ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:00 hod.
plavky, ručník, mýdlo, igelit.tašku na mokré věci a čepici na ven (při odchodu si ji zkontroluji a uličníci budou potrestáni)
finance: 70,-Kč na vstupné a papírovou bankovku 100,-Kč na skříňku

MDŽ - 8.3.2018 - vaření maminkám
Úkol:
Potvrzení:
Pokyn k úkolu:

splnit nejpozději do schůzky 21.3.2018
úkol můžete splnit o víkendu či ve všední den (obědem či večeří) – snídaně neplatí!
alespoň od jednoho z rodičů písemně či e-mailem
vymyslet jídlo, které uvařím… nastuduji jeho postup v kuchařce… nakoupím potřebné suroviny… uvařím jídlo –
pokud možno sám za dohledu tatínka…slavnostně prostřu stůl, pozvu rodinu ke stolu a obsloužím ji…sklidím po
jídle, uklidím kuchyň, umyji nádobí, vynesu kuchyňský koš (i s košem z pokojíčku)
nakonec požádáte rodiče o potvrzení, zda poznali co jste ukuchtili a ať ohodnotí Vaši snahu jako ve škole

Vigilie 9.-10.3.2018
Program:
Sraz:
Ukončení:
Sebou:

Deskové hry+Andor+Pandemie+Sacculus+XBOX360
klubovna Maják v pátek 09.3.2018 od 17 hodin !! ve skautském kroji !!
klubovna Maják v sobotu 10.3.2018 kolem 15 hodiny
kompletní věci na schůzku a to včetně všech stezek, majitelé hry Sacculus ji nezapomenou doma
spacák, věci na spaní a přezůvky do klubovny, karimatka není potřeba…
plavky, čtyřcípý šátek nebo šálu, nezapomenout čepici i rukavice, budou probíhat i krátké hry venku
hygiena: (ručník, kartáček, pasta, hřeben,…) ,

Finance:

150,-Kč (potraviny na akci zajistíme dle nahlášeného počtu)

Výprava na srubu a s Moranou (16.-18.3.2018)
Sraz:
Návrat:
Sebou:

pátek

16.3.2018 na nádraží ČD v 18:15 hodin. /vlakem v 18:33/
neděle 18.3.2018 na nádraží ČD v 14:00 hodin. /vlakem v 13:55/
spacák s kompletním převlečením na spaní (karimatka není potřeba)
kompletní oblečení na vícedenní výpravu (navíc náhradní spodní prádélko, ponožky apod.)
obuv na celodenní výpravu přírodou cestou i necestou, (mít zpevněný kotník)
druhá tzv. sportovní obuv (tzv. botky na přezutí do srubu)
pláštěnku, teplý svetr, plavky, čtyřcípý šátek, čepici i rukavice
hienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zubpastu, toaleťák, …)
nezapomeň na čelovku či baterku (zabalenou navrchu)…
poproste maminku či babičku, jestli Vám dají nějaké staré již nepotřebné oblečení vhodné pro Moranu. (když se
použije, již toto oblečení zpět nepřinesete, protože toto oblečení odplave společně s Moranou možná až do Německa…
na pátek večeři a teplé pití v termosce + na sobotu vlastní snídani,
1/4 chleba, 2 buřty, ostatní potraviny budou nakoupeny a zajištěny
max. výlohy za akci do 250,- Kč / doprava, ubytování, potraviny, benzín elektrocentrála, ostatní /…
-

Horolezecká schůzka na Šutru (21.3.2018)
Místo:
Sraz:

Ukončení:
Sebou:
Finance:

proběhne na horolezeckém centru nazvaném ŠUTR
na mostíku před „Šutrem“ pod kterým teče řeka Nisa v 15:45 hodin
ten, kdo dorazí později, ať se nahlásí dopředu e-mailem či SMSkou u Čajíčka, abyste měli zakoupené levné vstupné
na stejném místě v 18:30 hodin
převlečení jako do tělocvičny s čistou obuví, tepláky a triko s dlouhým rukávem, a hladovci, ať si vezmou svačinu s pitím
kdo má vlastní horolezecký sedák či karabiny, tak je bere sebou
100,-Kč

Seleška – brigáda + deskové hry (23.-25.3.2018)
Sraz:
Návrat:
Sebou:
Finance:

Čajíček + skauti nahlášení předem: v pátek 23.3. v 17:00 hod. u klubovny Majáku, ostatní dle pokynu…
v neděli 25.3. kolem 16:00 hodiny každého s dovezením až před svůj domov (autem Čajíčka)…
věci na spaní, prostěradlo a spacák, přezůvky, pracovní oblečení k ušpinění, jak na ven, tak uvnitř chaty, pláštěnku,
hyenu - /ručník, šampón, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./
Jídlo: páteční večeři + snídaně od maminky, ostatní jídlo je zajištěno
akce vyjde do 150 Kč.

náš skautský oddíl má webové stránky zde: http://skauti.majak-liberec.cz/ kde naleznete všechny aktuality a informace i změny !!
přístavní web najdete na tomto odkaze: www.majak-liberec.cz
oddílové fotografie a videa z akcí naleznete na tomto portále: http://skauti-liberec.rajce.idnes.cz/

Čajíček v.r.

