
„Za Krkonoše čistější...“
Přijeďte se do Krkonoš pobavit 

a zároveň přiložte svou ruku ke společnému dílu!

 
Tato víkendová akce je určena pro starší skautskou veřejnost. Z důvodu náročnosti ji nemůžeme označit 

za vhodnou pro vlčata a světlušky, necháme to však na vašem uvážení. Během soboty se budete 
v doprovodu pracovníka Správy KRNAP, který vám rád poví spoustu zajímavostí o okolní přírodě, 

pohybovat  po turistických stezkách a budete sbírat pohozené odpadky. V sobotu odpoledne se všichni 
sejdeme ve Špindlerově Mlýně, večer bude zapálen oheň a rozezní se kytary. V neděli si můžete vyrazit 

po horách za svým vlastním cílem, s jehož vybráním vám rádi pomohou pracovníci Správy KRNAP.

Co to je? sběr odpadků podél turistických cest po letní sezóně
Kdy to je? Pá 15. 9. – Ne 17. 9. 2006
Kde to je? základnou je Autocamp Medvědín ve Špindlerově Mlýně
Příjezd můžete přijet v pátek, celá akce začíná v sobotu po 7.30 hod. 

individuální plán je možné konzultovat na níže uvedených kontaktech
Odjezd neděle, během dne dle potřeby
Ubytování zajištěno zdarma v autocampu ve Špindlerově Mlýně
Stravování každý (oddíl) sám, osobní plynové vařiče jsou povoleny, 

ohniště je k dispozici, v okolí je několik restaurací
Co s sebou? stan, spacák, karimatku, osobní věci

pracovní rukavice, 1-3 igelitové tašky na sebraný odpad
Program během dne si doplňkový program organizují sami vedoucí (hry, ....)

večerní program organizuje Správa KRNAP
Oblečení skautské, turistické, adekvátní začátku října
Oficiálně vyhlášené soutěže O největší kuriozitu, co vám 'cestou cinkne do nosu'
Odměna hřejivý pocit z dobře vykonané práce

nezapomenutelný víkend v srdci Krkonoš
malý PREZENT PRO VŠECHNY, kteří přijedou V KROJI

Termín přihlášek do 8. 9. 2006
Co do přihlášky napsat? oddíl, číslo, město

kontaktní údaje na vedoucího oddílu – adresa, telefon, e-mail
počet účastníků
očekávaný příjezd

Kam přihlášky poslat? Správa KRNAP, Radek Drahný, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
e-mail: rdrahny@krnap.cz

VŠICHNI, KDO PŘIJEDOU VE SKAUTSKÉM KROJI, DOSTANOU MALÝ PREZENT.

POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN, HLASTE SE, CO NEJDŘÍVE!

Se stiskem levice za Správu KRNAP

Radek Drahný

mailto:rdrahny@krnap.cz

