
 
16. RINGO-TURNAJ ROYAL RANGERS V ČR  

KŘIŽANOV U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 9. - 12. KVĚTNA 2013 
 

 

Sraz, odjezd a návrat: 
• sraz v Olomouci ve čtvrtek 9. 5. ve 12:45 před poštou u hlavního nádraží (předání zavazadel do auta), 
potom přesun do vestibulu hlavního nádraží, odjezd v 13:07. 
• návrat do Olomouce vlakem v neděli 12. 5. kolem 14:02. 
Jídlo: 
První zajištěné jídlo bude večeře 9. 5., do té doby musíte mít jídlo a pití  z vlastních zdrojů. 
Ubytování: 
Děvčata mají zajištěné postele v chatě, kluci spí ve stanu. 
Co s sebou: 
• vhodné oblečení a obutí (teplé a sportovní, hraje se i za horšího počasí; předpověď: polojasno +17°),  
• spacák a teplé oblečení na spaní, kluci i karimatku (předpověď v noci: tma +6°), přezůvky, 
• šátek Royal Rangers, láhev na pití a lžičku na jogurt, Bibli a tužku, hygienické potřeby, pláštěnka, 
• spacáky a karimatky mohou jet autem (dokud se vejdou), ostatní věci do vlaku s sebou. 
Cena: 
Celkem 750,- Kč (550,- účastnický poplatek + 200,- příspěvek na dopravu). Peníze se vybírají až na 
místě. V případě nemoci či jiného vážného důvodu je třeba se včas předem odhlásit a zaplatit případný 
stornopoplatek (30% ceny, na místě 9. 5. celých 100%!!!).  V ceně je zahrnuto vše až na vstupné do 
lanového centra (50,- Kč / 1 vstup, jen pro osoby vyšší než 130 cm). 

 Robert Myška             
velitel expedice 26. PH       
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