RODIČE A DĚTI 2018

spolek OSJO, z. s. pořádá podzimní zábavnou akci pro
rodiny s dětmi s doprovodným programem

Termín akce:
Místo konání:
GPS:

Pá (večer) 26.10.2018 - Po (dopoledne) 29.10.2018
chata Lenka, 240, Deštné v O. h., PSČ 517 91
50.2923556N, 16.3466697E

Kdo z vás by neznal chytrého hubeňoura Asterixe a jeho parťáka do nepohody dobromyslného siláka
Obelixe? Přijeďte za mini na podzim do jejich chaloupky v horách a přidejte se k jejich novému
dobrodružství. Určitě u sebe rádi přivítají každého, kdo nesnáší Římany, zato má rád legraci, nebo
se chce jen tak v klidu odreagovat a dobře se najíst.

Kde budete bydlet?

Na chatě Lenka v Deštné v Orlických horách. Společné ubytování na dvou až
pětilůžkových pokojích si určitě můžete domluvit předem. Na chatě je kuchyňka s vařičem,
společenská místnost, sprchy a sociální zařízení.

Co budete jíst?

Snídaně, obědy a večeře budete mít připravené v hospodě na chatě Kristýna. Rodinné prostředí,
příjemná obsluha a dobré jídlo vás tady nikdy nenechají na holičkách. Dlouho do noci zde bývá otevřený
bufet, proto si doma nezapomeňte penízky a raději si přibalte na cestu i nějaké ty přezůvky, kdyby bylo
špatné počasí.

Jak se k nám dostanete?

Nejlépe vlastním povozem, který zaparkujete před chatou Lenka. Místa k zapakování bude dost.
Sraz bude v pátek 26. 10. v 17:00. A když půjde vše hladce, skončíte v pondělí 29. 10. hned po snídani.

Kolik vás to bude stát?

Cena za každou osobu (rodiče nebo dítě starší 6 let) je 1.900,- Kč. Děti ve věku od 2 do 6 let zaplatí částku 1.300,- Kč
a děti do 2 let budou mít účast na akci zcela zdarma bez nároku na lůžko. Pokud přijedete na akci ve zkráceném termínu,
zaplatíte 600,- Kč za osobu na 1 den. Platby posílejte na bankovní účet spolku, č. ú.: 197057157/0300.

Koho máte kontaktovat?

Online přihlášku pro každou osobu zvlášť vyplňte na našem webu http://www.osjo.cz. Pokud by vám bylo něco
nejasného, pošlete nám dotaz e-mailem na info@osjo.cz. Můžete nám také zavolat-603 110 521 (Petra Felcmanová)
nebo 605 759 261 (Pavel Patera).
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