Česká

tábornická unie

- TK Čtveráci

Ahoj Šlápoto či Čtveráku,
zveme Tě na zahajovací schůzku, která zahájí již 53. rok činnosti našeho oddílu.
Zahajovací schůzka se bude konat v úterý 8. září od 16:30 do 18:00 v naší klubovně vedle Kauflandu. Zahrajeme si krátkou hru a domluvíme termíny družinovek. Přines s sebou
120 Kč (200 Kč pro dospělé) za členský příspěvek České tábornické unie, který zahrnuje i
pojištění na akcích pořádaných ČTU.
									
									

ODDÍLOVÉ AKCE:
8. září 		Zahajovací schůzka
18. - 20. září		

Hry v Novohradských Horách

28. října - 1. listopadu Výprava indiánských her
20. - 22. listopadu

Výprava jinam

18. - 20. prosince

Vánoční výprava

28. - 31. ledna		

Pololetní výprava

26. - 28. února		

Únorová výprava

19. - 21. března		

Jarní výprava

23. - 25. dubna		

Dubnová výprava

21. - 23. května		

Květnová výprava

4. - 25. července

Letní tábor

V průběhu roku se uskuteční několik jednodenních akcí mezioddílová hra ve městě, tvoření v klubovně, oddílové
schůzky. Tyto akce jsou plánovány do zimních měsíců a jejich termíny budou včas vyhlášeny.
Na všechny akce, kromě pravidelných schůzek, je potřeba se
předem přihlásit na webu.

za vedení oddílu				
Šíma, Buqoy

Hry v Novohradských
horách
Mezioddílové hry tříčlenných hlídek v tábornických dovednostech.
Sraz 18. září v 16:45 u autobusového nádraží v
Žižkově ulici, jede se objednaným autobusem.
Návrat v neděli 20. září k autobusovému nádraží kolem 16:00
Cena: 350,- Kč
S sebou: spacák, karimatka, ešus s víčkem,
věci na spaní (spát se bude ve stanech), baterka, boty na přezutí, zápisník, tužka, provaz
Jídlo je zajištěno společně.

Pozor změna!!!
Oddílové schůzky

Vzhledem k velkému počtu účastníků se letos budou konat dvě družinové schůzky týdně. Na základě svých možností si zvolte jednu z nich a nahlaste
to na zahajovací schůzce. Možné termíny jsou - pondělí, úterý, středa. Podle zájmu bude zvolen termín
druhé schůzky v úterý nebo ve středu. Schůzky se
budou konat od 16:30 do 18:30 v klubovně oddílu.

= 2 družinovky

Nováčci

Oddíl přijímá nováčky od věku právě zahájené třetí třídy do 11 let. Nováčky můžete přivést na zahajovací
nebo jinou oddílovou schůzku.

WEB
Všechny informace získáte na webu www.ctveraci-slapoty.cz nebo na emailu: info@ctveraci-slapoty.cz
V průběhu roku dojde ke změně struktury webu, část bude přístupná jen aktivním členům a jejich rodičům. Přístupové údaje
dostane každý aktivní člen. Pokud nechcete být zařazeni do hromadného emailu napiště na info@ctveraci-slapoty.cz

