
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

Zimní outdoorová výprava do Stěžova 

18. – 19. 1. 2020 
 

 

Sraz: sobota 18. 1. 2020 v 8:00 u klubovny 

 

Návrat: neděle 19. 1. 2020 mezi 15:00 – 16:00 (děti rozvezeme domů)   

 

Co nás čeká: zimní outdoor ve Stěžově pro otrlé outdooristy; děti si postaví přístřešky; 

spát budeme v závislosti na počasí buď pod širákem u ohně, nebo v přístřešcích co si 

děti postaví; děti budou vařit na ohni; postavíme si a vyzkoušíme initipi (potní chýše); 

naučíme se získávat, filtrovat a desinfikovat vodu; v neděli ráno děti čeká 

otužovací rozcvička; zahrajeme si lasergame a NERFky; budeme střílet ze 

vzduchovky; budeme plnit úkoly do hodností. 

 

Cena: 200 Kč (v ceně strava, doprava, pojištění, režie)  

 

Co s sebou: oblečení dle aktuálního počasí na dvoudenní 

pobyt venku (může být zima, napadnout sníh tak na to prosím 

myslete, oblečení volte takové, aby si ho dítě mohlo umazat); 

KPZ; pláštěnka; spacák (aby byl pro dítě teplotně komfortní s ohledem na předpověď 

počasí); karimatka; ešus; příbor; outdoorový deníček; pasta a kartáček 

 

   
Dítě na akci prosím přihlaste na mailu roman@lagunino.cz nebo na telefonu 605757026 a vyplněnou 

přihlášku přineste na sraz. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přihláška na zimní outdoor ve Stěžově 18. – 19. 1. 2020 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………… Datum narození: …………………… 

 

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………………… 

 

Případná zdravotní omezení a užívané léky během akce: 

 

 

 

Souhlasím s přepravou dítěte soukromým osobním automobilem. 

 

Datum:                           Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………… 

mailto:roman@lagunino.cz
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