
Zakončení sezóny 2012 – poslední info 

 

Kdy:  sobota 10. – neděle 11. 11. 2012 

Ubytování: 
http://www.juniorplus.cz/ Srbsko 
Dospělí: 550kč 
děti do 14 let: 490kč 

Doprava: 
Společný autobus nebude, doprava auty je v řešení koordinátorem dopravy. Kdo chce ale zažít 
ještě větší challenge, může jet i vlakem.  

Samotný program: 
Příjezd na místo ubytování do 9:00! Následné ubytování a start bojovky. Příchod v 
odpoledních hodinách (záleží na tom, jak budete úspěšní :)), poté volná aktivita až do večeře a 
následný večerní program. 
V neděli ráno snídaně a oddílové štafety, vyhlášení výsledků, závěrečný oběd a odjezd domů. 
Příjezd do HK v odpoledních hodinách. 

Jídlo: 
Sobota: na bojovku vlastní zásoby jídla a pití, společná pouze večeře 
Neděle: ráno snídaně, a poté oběd 

BOJOVKA: 
Mnozí z vás původní informace četli, ale nevryli si do paměti vše potřebné. Téma letošní akce 
je Z POHÁDKY DO POHÁDKY, ANEB HONZA MÁLEM PRINCEZNOU , jak už jisto 
jistě všichni víme. Takže pro vás z toho plyne vymyslet si nějaký KOSTÝM, který vystihuje 
toto téma!!!!! Ať už to bude něco převzatého, či originálního, lidského, čí zvířecího, vše se 
cení. A kdo by si chtěl ušetřit práci s převlekem, ať má stále na mysli, že bez kostýmu 
nedostanete penalizaci jen vy, ale celý Vás team!!  

Vybavení, které byste neměli zapomenou s sebou a bez kterého se neobejdete je: MOZEK, 
BUZOLA, IZOLEPA, ZAPALOVA Č (hlavně funkční) a budou se vám také hodit 
PSACÍ POTŘEBY, NOTÝSEK  a podle chuti i něco na "posilnění" ☺ Na neděli věci do lesa 
na běhání. 

Bojovka se půjde v teamech, tak se předem dohodněte, po jakých skupinkách byste chtěli jít, 
na místě na to moc čas nebude. Ideální by byly skupinky cca po 5-6 lidech, ale je to jen na 
vás.  

Za pořadatelský team: šéf bojovky: Kája I., šéf zábavy: Eliška II., šéf blbin: Fuňas III. a šéf 
závodu: Čmelda IV. 

 


