88. Bethlen Gábor cscs. Mainz - Évzáró kirándulás - Evezés a Glan-on
Kedves ovisok, kiscserkészek, cserkészek, róverek, vezetők és szülők!
Szeretettel várunk mindenkit az évzáró kenutúránkra a Glan folyón. Egy bevezetés után kezdődik a
kenuzás, az átszállóhelynél piknikezünk, majd folytatjuk utunkat. A célnál együtt énekelünk még és
lezárjuk a cserkész évünket.
A kenukölcsönzö 3-személyes kenukat ad, mindegyikhez egy vízálló hordót és mindenkinek
mentőmellényt.
Kedves szülők, mégegyszer külön kiemelem, hogy titeket is nagyon várunk!
Mikor?

2012 június 24, 10 – kb 17 óráig!

Hely:

indulás: 67744 Medard
zárás: 55590 Meisenheim

Terv:
10:00 óra
10:30 óra
kb. 13:00
kb. 14:00
kb. 16:00
kb. 17:00

érkezés
bevezetés a kenuzásba és indulás
ebédszünet Meisenheimban
kenuzás
megérkezés a célnál, tábortűz
zárás

Kirándulás díja: egy résztvevő 25,- €, minden következő családtag 20,- €
Figyelem: csapattag aki nem fizette be az évi tagdíját és ez nincs tisztázva az 5,- €-val
többet fizet.
Mit kell hozni? cserkészinget és nyakkendőt, hideg ebédet, elég italt, olyan ruhát és cipöt, ami
vizes és esetleg koszos lehet, pótruhát/-cipőt, törülközőt, napsapkát és naptejet ill. esőkabátot és
esőnadrágot, vízálló táskát (ha van), szigetelő matracot vagy piknikpokrócot
!!! Bejelentkezés: A bejelentkezés a díj átutalásával működik. Átutalás a csapat kontójára, megadva
minden résztvevő nevét.
Bejelentkezési határidő már MÁJUS 20, mivel azután nem tudnak nekünk biztosítani kenukat.
Ha valaki átutalta a díjat, akkor foglalunk neki csónakot és azt ki is kell fizetnünk, ezért sajnos nem
tudjuk visszaadni a pénzt, ha valami okból mégsem jönnétek el. Kivétel: ha valaki más átveszi a
helyeteket. Késöi jelentkezéseket nem biztos, hogy el tudunk fogadni, mivel nem biztos, hogy lesz
még elég csónakja a kölcsönzőnek.
csapatkontó:
Kovács Ágnes Pfadfinder
Kontonummer: 577 80 34
Bankleitzahl: 550 604 17
VR-Bank Mainz eG
Információ:
A célnál van egy vendéglő, ahol lehet fagylaltot vagy egyszerű vacsorát enni. Kérnénk mindenkit,
hogy a célnál először maradjunk együtt a tábortűzre. A zárás után mindenki megy amerre szeretne:
ki haza, ki még megenni valamit a vendéglőben (ez természetesen nincs benne az árban).
Örülnék, ha sokan összejönnénk az évzáró túránkra!
Egyik-másik részletről majd még értesítünk!
Jó munkát!
Brauchler Jutka, csapatvezető

