PODZIMNÍ VÝLET
BALLOON CLUBU
Přátelé, kamarádi,
dozrála doba na tradiční podzimní výlet Balloon Clubu. Tentokrát na novém místě
a s vrcholně slavnostním programem. Stanete se účastníky jednoho z nejvýznamnějších filmových festivalů v okruhu 2 kilometrů. A stanete se nejen účastníky festivalu,
ale můžete být i jednou z jeho hlavních hvězd. Vše záleží na tom, jak se umíte pohybovat v prostředí hvězd stříbrného plátna, kolik filmů znáte a jak toho dokážete
využít. Čeká Vás i promenáda po legendárním červeném koberci – můžete oslnit,
pobavit, rozesmát i rozplakat... :-) No a nebude samozřejmě chybět ani podmanivá
filmová hudba v reprodukovaném i živém podání.

A tady je PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU DOKSY 2014:
KDY SE KONÁ:

pátek 3. 10. – neděle 5. 10. 2014

KDE TO BUDE:

v rekreačním areálu Poslův mlýn, Doksy u Máchova jezera

ODJEZD: Pátek 3. 10. v 16.45 od stanice metra Černý Most, sraz v 16:30 na nástupišti metra hned u výstupu z vlaku.
(Pojedeme objednaným autobusem až na místo).
NÁVRAT: Neděle 5. 10. na Hlavní nádraží, sraz v 16:45 v hale u průchodu k pokladnám.
(R 1107, Doksy 14:40, Mladá Boleslav 15:20 –15:24 přestup na R 1147, příjezd do Prahy na hlavní nádraží 16:39).
STRAVA: Jídlo 5x denně, bude zajištěna plná penze – stravování v jídelně restaurace v areálu Poslova mlýna (páteční večeře – nedělní oběd).
A CO NÁS ČEKÁ: Skutečný festivalový kolotoč, kde nestačí být jen nablýskanou hvězdou, ale i mazaným producentem
nebo geniálním režisérem. Hry, které na vás čekají dají možnost zazářit (nebo alespoň bliknout) každému z vás. A pokud se vám podaří
přibalit nějaká úžasně vtipná či elegantní róba na promenádu po červeném koberci, tak alespoň jedno vítězství je doma!
S SEBOU & NA SEBE: Teplé oblečení a dobré boty + 1x sportovní boty jako přezůvky (nutné na přezutí i do tělocvičny).
Nezapomeňte na pláštěnku a mycí potřeby, to vše v pohodlném batohu (v neděli jdeme na nádraží cca 3 km pěšky). Na spaní není potřeba
nic, na místě bude kompletní ložní vybavení včetně povlečení.
CENA VÝLETU: 950 Kč (zahrnuje dopravu, stravu a ubytování). Je možné si vzít nějaké to kapesné, ale nutné to není, vše je zajištěno.
PLATBA: je možná v hotovosti u odjezdu nebo bankovním převodem na náš účet u České spořitelny č.: 28154319/0800 (tak, aby dorazila
nejpozději ve středu 1.10.). Variabilní symbol datum narození dítěte (DDMMRRRR) + jméno jde napsat do vzkazu pro příjemce (předmětu platby).

Milí rodičové,
letos jsme po dlouhé době změnili místo podzimního výletu. Bukovina nám léta dobře sloužila, ale logistika celé akce byla vždy značně náročná.
Dovoz veškerého jídla i vaření jsme si zajišťovali sami a vzdálenost nedělala dopravu dětí i proviantu zrovna jednoduchou. Ani vytápění objektu
nebylo úplně ideální. Proto jsme letos zvolili místo, kde by o nás mělo být dobře postaráno a my mohli věnovat více energie hrám.
VELICE VÁS PROTO PROSÍME O VČASNÉ POTVRZENÍ ÚČASTI, KTERÉ JE NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ A ORGANIZACI UBYTOVÁNÍ. Děkujeme.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 24. 9. 2014:
tel.: 602 234 314 (Milan Mžourek) – stačí i SMS.
e-mail: milan.mzourek@prodtp.cz nebo milan.mzourek@gmail.com

Těšíme se na Vás
Za všechny vedoucí,

Miži
(Milan Mžourek)

