Prosím přeposílejte odkaz na www.exiloree.eu či informační leták spolu s přihláškou sestrám
a bratrům, na které máte kontakt!

Informační leták
Milá sestro, milý bratře!
Pár starých skautů se sešlo na Zámku Branišovice na Moravě a začalo vzpomínat na
celoevropské srazy Exiloree. Politické poměry se naštěstí změnily a exilový skauting předal
žezlo zpět do Republiky. Od té doby se mnozí z nás již nesetkali.
Zveme Tebe a celou Tvoji rodinu na soukromou akci

EXILOREE Reloaded 2017
Kdy: 28.4.-1.5.2017
Kde: Louka a areál ve Sluneční zátoce u Sázavy
(Na této louce tábořili od roku 1925 skauti pod vedením Jaroslava Foglara – Jestřába; zde
našel inspiraci pro některé své nejznámější knihy).
Dnes je louka ve stejném stavu jako kdysi; 200m od ní se
nachází, skryt v lese, rekreační areál/camp z 80.let, který
bývá v létě hojně navštěvován skauty, vodáky i
„obyčejnými“ turisty. Areál neprošel renovací ale je
udržovaný, k dispozici jsou udržované toalety a sprchy
(řádný skaut se bude samozřejmě mýt v Sázavě). Během
celé akce bude v areálu fungovat hospoda.
V uvedených dnech bude louka i areál patřit nám.
Začínáme v pátek 28.4. odpoledne, končíme v pondělí 1.5. dopoledne.
Počítejte s programem ve skautském duchu pro různé věkové kategorie, samozřejmě i pro
děti, které se na akci se skautingem teprve seznámí.
Ubytování ve vlastních stanech na louce či v omezeném počtu v pokojích v areálu.
Pod Hájem 1309, CZ-584 01 Ledeč nad Sázavou; GPS: 49°41'17.2"N 15°18'32.4"E
www.slunecnizatoka.com
Náklady na osobu, včetně srazového trička a stravování(od večeře 28.4., po snídaní 1.5.):
při ubytování ve vlastním stanu:
1.820,00 Kč
při ubytování v budově:
2.600,00 Kč
Platební údaje a bližší informace k programu obdrží pouze přihlášení (e-mailem či poštou).
Těšíme se!
Martin Thiel – Loudálek
+420 603 178 727

Vladan Rudl
+43 699 119 18 043

Dr.Václav Pavlovec – King Louis
+420 603 861 859

Uzávěrka pro přihlášení: 31.12.2016 – kapacita areálu je omezená!
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Přihláška
na soukromou akci – setkání bývalých exilových skautů - 28.4.-1.5.2017
(Louka a areál ve Sluneční zátoce u Sázavy, u Ledče n.Sázavou, CŘ)
Podrobněji viz informační leták či www.exiloree.eu.
3 možné způsoby přihlášení:
1. Vyplňte přihlášku elektronicky na www.exiloree.eu
2. Vyplňte a zašlete na prihlasky@exiloree.eu
3. Vyplňte v papírové podobě a zašlete na: Václav Pavlovec, Nováčkova 32, 61400 Brno, ČR.
Jméno a příjmení
Přezdívka
Oblast(i)

(v rámci exilového skautingu,
např. Německo -Sever)

Oddíl(y)
Rok narození
Adresa
Email
Mobil
Velikost trička
Souhlas se zveřejněním jména online na předběžném seznamu účastníků na www.exiloree.eu
(Napiš ANO nebo NE) : ……………………
Doprovodné osoby
Jméno
Příjmení
Rok
Velikost
(napiš vždy jméno,
narození
trička
rok narození a
velikost trička)

Datum:_______________ Podpis:_____________________________________

Tabulka pro výběr velikostí triček
EU evropské číslování

S

obvod hrudi (cm)

88

M
92

L
96

100

XL
108

XXL
112

116

XXXL
120

126 a více

Uzávěrka pro přihlášení: 31.12.2016 – kapacita areálu je omezená!

