Akce skautů a informace na červen 2018

V Liberci 25.5.2018 – aktualizováno 14.6.2018

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.)
2.)

Pokyny na tábor budou Vám sděleny až později, po akci Navigamus, do 17.6.2018.
První oddílová skautská schůzka v září bude ve středu 5.9.2018.

Ping-Pong - probíhá každý čtvrtek

(7.6. 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)

Meandry – Boj o Mimoňské pádlo (1.-2.6.2018)
Účastníci:

Čajíček, Puštík, Vořech, Pepíno a Tomáš Hála (+Moták, který jede po vlastní ose)
Případně může být postavena další posádka, tzv. roverská…
Štafeta o mimoňské pádlo:
1. Závod C2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (skautský dům) – Boreček – Čajíček+Puštík
2. Běh terénem – z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech – Hála
3. Jízda na horském kole – okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu – Vořech
4. Jízda na silničním kole – Okruh v Hradčanech na letišti – Pepíno
5. Závod pramic – samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech; Čas pramice se připočítá k celkovému času
v pátek 1.6.2018 u klubovny Majáku v 19:00 hodin.
v sobotu 2.6.2018 asi kolem 18:30 hodiny ke klubovně

Sraz:
Návrat:
Sebou:

-

-

skautské triko, skautský šátek s turbánkem, čepice ( vše na sobě při odjezdu ! )
spacák s karimatkou a s kompletním převlečením na spaní, baterku či čelovku (stany vezmeme přístavní)
věci na převlečení, na cestu a na vodu! Počítej s tím, že žádné na akci neusušíš!
pláštěnku, čepici na vodu, opalovací krém, plavky
všichni kompletní výstroj na vodu: pádlo, vestu, boty do vody, /cyklisti kolo a přilbu se zámkem na kolo/…
ešus, misku či hrnek, nůž, bagr (lžíci), utěrku, otvírák,…
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky...
večeři a pití na pátek a snídani na sobotu od maminky
1/4 chleba, 1x paštika
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír
max. výlohy na akci do 200,- Kč /doprava, startovné, ubytování, jídlo,.../

NAVIGAMUS 2018 (7.-10.6.2018) – poslední kompletní informace
Na schůzku ve středu 6.6.2018 donést své vesty k naložení do vleků….
Sraz:

Mrazík, Pepíno, Spacák, Skuhra, Ztracenej a Vořech
ve čtvrtek 7.6.2018 na Rybníčku u parkoviště v 9:40 hodin – odjezd autobusem
ostatní skauti ve čtvrtek 7.6.2018 na benzínce na Kunraticích v 08:00 hodin – odjezd autem s vlekem a loděma
odjíždíme všichni v oddílovém tričku a kraťasech (dlouhých kalhotách) a pevnou obuví !!!

S sebou: karimatka, spacák, věci na spaní, čelovka či baterka, (stany vezmeme si přístavní)
kompletní kroj (košile, šátek, opasek, džíny+ kraťasy – v těch mohou jet)
čínský kostým na nástupy a případné hry
kraťasy, 2 trička, dlouhé kalhoty, mikina, ponožky a spodní prádlo na 4 dny, kšiltovka (jiná než krojová), pláštěnka
2x plavky, kraťasy, sandály
věci na vodu: boty do vody – zavazovací tenisky plátěné !!! – NE kroksy, šusťáky, šusťáková bunda,
hygiena (kartáček, pasta, hřeben, mýdlo) ručník, opalovací krém, toaleťák, kapesníky
KPZ, tužka, zápisník, uzlovačka, stezky,
hrneček, víčko od ešusu !!!, 2x lžíce
v malém batůžku zvlášť – pití minimálně 1,5 litru, svačinu na celý den (večeře ve čtvrtek už bude společná)

Návrat:

Mrazík, Pepíno, Spacák, Skuhra, Ztracenej a Vořech v neděli 10.6.2018 kolem 19 hodiny opět na Rybníček
(v případě jiného času příjezdu +/- 30 minut, budeme Vás rodiče informovat SMS zprávou)
ostatní skauti ve čtvrtek 7.6.2018 ke klubovně kolem 19 hodiny, budeme ještě skládat všechen vezený materiál !!!

Finance: vlastní kapesné dle uvážení, doporučujeme do 200,-Kč – prosíme nepřehánět !!!
náklady za cestu a doprovodné aktivity se budou hradit až po skončení a vyúčtování akce, na schůzce 13.6. až 27.6.
!!! MOBILNÍ TELEFONY A JINOU ELEKTRONIKU NECHTE DOMA – NIKDO NEBUDE RUČIT ZA VAŠE CENNÉ VĚCI !!!

Seleška – letní brigáda + deskové hry (15.-17.6.2018)
Sraz: Čajíček, Lori, Ztracenej, Reflex a Puštík nahlášení předem: v pátek 15.6. v 17:00 hod. u klubovny Majáku
ostatní Křéma a Kašpar dle pokynu: v pátek 15.6. v 16:57 vlakem do Jabloného v Podještědí, kde budou čekat
Návrat:
v neděli 17.6. vybraní nahlášení skauti kolem 16:00 hodin s dovezením až před svůj domov (Čajíčkem autem)
ostatní dle pokynu: vlakem v 15:13 hodin (odjezd z Jablonného v P. (14:19 hod.)
Sebou:
věci na spaní, prostěradlo a spacák, přezůvky, pracovní oblečení k ušpinění, jak na ven, tak uvnitř chaty, pláštěnku,
Finance:

hyenu - /ručník, šampón, toaletní potřeby, kapesník, hřeben, kartáček, pasta, apod./
Jídlo: páteční večeři + snídaně od maminky, ostatní jídlo už bude zajištěno (i na grilování)
akce vyjde do 150 Kč.

přístav má webové stránky: www.majak-liberec.cz
náš skautský oddíl má webové stránky: http://skauti.majak-liberec.cz kde naleznete všechny aktuální informace i změny k akcím !!
naše oddílová skautská galerie fotografií i videí z akcí: www.skauti-liberec.rajce.net

Čajíček v.r.

