Zdravím Vás Vedoucí oddílů KP
Dovolte abych Vás pozval na Vůdcovský speciál KP ČSU. Čeká nás zajímavé místo, setkání s kolegy
z Rumunska, výměna zkušeností, výprava do nádherných hor. Cílem speciálu je inspirace, získání nových
nápadů, prohloubení vzájemných vztahů, dobytí baterek v Rumunských horách. Není to však nabídka pro
všechny. Prosím čtěte podmínky a informace. Poté se prosím hlašte svému vedoucíku KP na sdružení. (tedy
Slovensko – D.Komora, MSS – K.Staněk, ČS – D.Čančík)
Kdy:
Kam:
Jak:
Strava:
Ubytování:
Program:

Cena:
Kdo je zván:
Limit:

6-12.9. 2010 (pondělí – neděle)
Rumunsko (NP Retezat) – jihozápadní Rumunsko
Společný autobus, který pojede na trase (Liberec, Praha, Brno, Bratislava, Budapest …)
Stará se každý sám. Na místě je možné nakoupit potraviny (ceny jsou mírně nižší než u nás)
ve vlastním spacáku, v horách ve stanech (KP vezme kopulky)
Pondělí – cesta
Úterý – setkání s cca 30 vedoucími oddílů z Rumunska (výměna zkušeností)
Středa – Pátek (společná výprava do NP Ratezat)
Sobota – společná bohoslužba
Sobota večer – neděle – cesta domů
Příspěvek na cestu 1500 Kč
Absolvent VK, který aktivně vede oddíl, nebo se jinak aktivně podílí na činnosti KP
každé sdružení má k dispozici maximálně 10 míst.
Za konečný výběr z přihlášek zodpovídá vedoucí sdružení. Preferováno bude rozložení zájemců
z celého sdružení.

Své přihlášky posílejte svým vedoucím na sdružení nejpozději do 15.7. 2010
Následně dostanete potvrzení o účasti a v průběhu srpna pak konkrétnější informace k cestě.
Těším se na tuto mimořádně zajímavou společnou zkušenost. Těším se na tým zapálených vedoucích KP v akci
.
PS:

Jestliže někdo ovládáte angličtinu (nebo dokonce rumunštinu ) (že by jste mohli pomoci
s překladem) prosím nabídněte. Také ti z vás co ovládají transportovatelný hudební nástroj, počítejte
s ním.
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