Přehoupli jsme se do nového roku a před námi je již opět
jablonecká akce Eskymák.
Je nám velikou ctí, že vás, staré známe i ty nové členy této expedice, můžeme
pozvat na 6.ročník.
Budeme mít příležitost si uvědomit jak důležité je pro náš život přátelství.
Tak nezapomeňte přijet a pozvěte i své kamarády a přátelé, abychom spolu mohli
zažít něco zajímavého a tím budovat vztahy.
Akce se bude konat opět v Jablonci nad Nisou, základnou nám bude jablonecká
modlitebna (P.Bezruče 61) , kde se všichni sejdeme v pátek 9.března 2012 mezi
18:00 a 19:30 , kdy bude oficiální začátek. Konec Eskymáka bude v sobotu
10.března 2012 cca v 18:00-19:00.
S sebou nezapomeň: 70 ,- Kč na registraci (cena zahrnuje sobotní snídaní, oběd
a svačinu, ubytování a poplatek za využité služby) ,
dále spacák, karimatku, teplé oblečení na ven (budeme hodně venku! ) ,
, hygienu , nějakou misku či ešus , lžíci, hrníček, blok + psací potřeby, KPZ a
jídlo na páteční večer!
Věříme, že nebudete zahálet a pomůžete nám v další expedici „Eskymák“.
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Marcel
!!! PRO VEDOUCÍ !!!
Byli bychom moc rádi, kdybyste nám účast vašeho oddílu potvrdili zasláním maila na
marcbo@seznam.cz nejdéle do 2.3.2012 (opravdu nejpozdější termín!)
a v příloze poslali vyplněný registrační formulář a krátkou prezentaci.
Ostatní průběžné informace vám budou k dispozici na webové stránce této akce
http://eskymak.webnode.cz , nebo nám v případě různých dotazů můžete zavolat na 733
697 516 (Marcel H.) nebo pište na mail marcbo@seznam.cz
Nezapomeňte, že akce je pro děti od 7 do 15 let, ale budeme potřebovat i pár starších
pomocníků, takže zájemci-hlaste se!
Budeme moc vděční, když vás dorazí co nejvíce a strávíme společně krásné chvíle☺!
!!! Prosíme jednotlivé oddíly, aby si připravili svou prezentaci na cca 5 min a poslali
ji předem na marcbo@seznam.cz. Obsahovat by mohla něco z Vaší činnosti, zážitků
a … v sobotu bude prostor pro vzájemné sdílení ☺

