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** ** **   STANOVÁNÍ KOKOŘÍNSKO   ** ** **   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

Info:     Rudolf Zeus 777 063 604 

        Stanislav Radil  775 490 022 

           
 

 

Peníze a přihlášku odevzdejte na schůzce nejpozději do 10. 6. 2019 ! 
 

 

Co nás čeká?  

Ubytovaní budeme v kempu, kde se budeme společně stravovat a vařit si jídlo na ohni, v okolí kempu 
budeme hrát plno her a soutěží, v sobotu navštívíme hrad Kokořín a několik jeskyní v okolí a možná se nám 
podaří najít poklad loupežníka Klempery, akce je vhodná pro všechny děti, menším dětem povezeme věci 
autem, těšíme se na všechny v krásné přírodě pískovcových skal Kokořínska. 
 

Co s sebou?  

- na cestu kroj nebo jakékoliv pionýrské tričko (ten kdo má) 

- oblečení do přírody dle počasí (tepláky, mikina, bunda, hlavně oblečení, kde nevadí, když se zničí), 

pevnou obuv  

- oblečení na noc, spacák!!!, karimatka!!!! 

- neprůhledný šátek na hry, psací potřeby, blok, baterka, reflexní pásek, láhev na pití, 

- ručník, hřeben, hygienické potřeby (mýdlo, žínka, kartáček a pasta, toaletní papír)  

- pláštěnka, pytel na špinavé prádlo 

- pití na cestu, průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), případně léky (předat vedoucímu) 
 

 

P Ř I H L Á Š K A –  S T AN O V Á N Í  KO K O ŘÍ NS K O  20 1 9  
 

Jméno a příjmení: …………………………………............................................PS/Oddíl:……………………………. 

Datum narození: ………………………………… 

Adresa bydliště: ……………………………………………………………..…………….…PSČ:………….……..…….. 

Kontakt na rodiče (telefon a email): ………………………………..…………….…….………………………………… 

Zdravotní obtíže a léky: …………………………………………………………………….…………….……..………… 

V souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby údaje uvedené na této 
přihlášce byly použity pro potřeby sdružení Pionýr ve všech organizačních stupních.  
 
……………………………………              …………………………………… 

podpis účastníka       podpis rodičů 

Termín:       pátek 14. 6.  – neděle 16. 6. 2019 
 

Cena:          500,- Kč  
              
Sraz:           15:50 hod Ústí nad Labem západ  

 
Návrat:        15:51 hod Ústí nad Labem západ 
 

Stravování:    společné, vařit budeme na ohni 
 

Ubytování:     ve stanu v kempu 
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