Ahoj táborníci a tábornice!
I letos Vás srdečně zveme k setkání všech účastníků tábora a jejich rodičů, které se koná

10. října 2009, od 13:00 hod.
sraz u DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, v Litoměřicích
Co jsme pro Vás letos připravili ?
 výjezd výletním vláčkem od DDM do Velkých Žernosek (http://www.vyletnivlacek.cz/)
 plavbu výletní lodí Porta Bohemica 1 z Žernosek do Litoměřic (http://www.osobni-lod.cz/)
 při plavbě produkci videodokumentu o průběhu letního tábora 2009
 disko a soutěže na palubě lodi
Co si od nás můžete odnést ?
 2x DVD (1 - videodokument a 2 - fotogalerii z průběhu tábora 2009)
 Své zapomenuté věci, které zůstaly na táboře a jsou uschovány v DDM
 Pocit z pěkně strávené říjnové soboty
Organizační pokyny:
1) vstupné 50,- Kč/osobu (vybírá se v přístavišti ve Velkých Žernosekách), kde také každý
táborník obdrží 2x DVD o táboře 2009
2) množstevní slevy:
1x táborník + 2x rodič, nebo 2x táborník + 1x rodič = 120,- Kč
2x táborník + 2x rodič = 150,- Kč
více + Hujerovi = 200,- Kč
3) odjezd výletního vláčku od DDM: 13:00 hod
4) odjezd výletní lodi z Velkých Žernosek: 13:50 hod
4) je možno dopravit se do Žernosek vlastním autem – ale včas – protože loď nečeká. Na
nábřeží je však vjezd zakázán a je nutné zaparkovat jinde.
5) Loď pluje po trase: V.Žernoseky – Píšťanské jezero – Lovosice – Litoměřice.
6) Přistání lodi v Litoměřicích plánováno okolo 16:00 hod.
7) Po přistání bude přistaven opět výletní vláček, který odveze řidiče zpět k DDM, aby si zde
vyzvedli svá auta.
Věříme, že přijmete naše pozvání a v příjemném prostředí na lodi Porta Bohemica 1
zavzpomínáte spolu s oddíláky a s rodiči na zážitky a chvíle strávené na táboře v Roželově 2009.
Na setkání s vámi a s vašimi rodiči se za všechny oddíláky těší:
Zuzana Bendová
ředitelka DDM

a

Radek Löwy
hlavní vedoucí tábora

