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Beskydský úlet
8.-17.7.2005     Beskydy - Muchovice pod Lysou Horou

Prázdniny s Brontosaurem

Tvé ctěné jméno a příjmení: Přezdívka:

Datum narození:

Kde trvale bydlíš:

Kam posílat poštu:

E-mail: Mobil (či stabil):

Škola, práce - kde, jaká:

Nějaká zdravotní omezení, alergie (seno, pyl), potřebné léky ?

Už máš za sebou jiné brontosauří či podobné prázdninové akce (které) ?

Odkud prvotně o nás víš ?  Velký plakát všech brontosauřích akcí ; brožurka „Prázdniny“ ; plakátek „B. Úlet“ ; letáček „B.
Úlet“ ;  od kamaráda(ky) ; web Hnutí Brontosaurus ; jiný web ; či jinak? (prosím upřesni konkrétně, který ...marketing je děsběs)

Ovládáš kosení kosou ? Fotíš a vezmeš s sebou foťák ?

Co dokážeš uvařit ?

A jaké jídlo určitě nezbaštíš ?

Tvoje oblíbená barva ? Těšíš se na saunu ?

Na jaké hudební nástroje hraješ a který vezmeš s sebou ?

A co ještě dobře umíš ?

Co očekáváš od od naší akce ?

Kolik váží Pluto ?

Co bys vzkázal(a) gravitaci:

Při čem se nejvíce nasměješ:



 Přihlašovací dotazníček, str. 2/2
Jak zvládáš 10 dní bez:
  -cigaret: -internetu:
  -alkoholu: -mobilování:
  -červeného kohoutku: -všedního stereotypu:
  -modrého kohoutku: -maminky :o) :

Hlásíš se nám ještě s někým dalším, koho znáš?

Co je to "Vstavač Mužský" a jaký je latinský název ?

Popiš (příp. nakresli) jak vypadá Mudroň Beskydoň Vlkožravý :

Nakresli sebe jak kráčíš Beskydským pralesem (když si troufneš, můžeš i letět):

A na co se chceš zeptat ty nás ?

________________________________________________________________________
Dotazníček vytiskni nebo přepiš, ručně vyplň a pošli (čím dříve tím lépe) na adresu:
Pepa Hladký, Rudíkov 15, 675 05, okres Třebíč   ...do 1 až 2 týdnů se dozvíš o přijetí a další informace.

Na setkání se těší team PsB Beskydský úlet,  letajici.snek@seznam.cz ,  604 995 445



První informace o akci, str. 1/1

Beskydský úlet
8.-17.7.2005     Beskydy 

Prázdniny s Brontosaurem

Bouřlivé zážitky, noví kamarádi, pomoc Beskydským lesům, netradiční hry, ulítlé nápady, ekologie,
únava, indiánská sauna, koně, oheň a kytara... a kdo neumí lítat, rozpleskne se o zem. 

   V drsné přírodě Beskydských kopců se setká jeden a půl tuctu mladých lidí, kteří mají mnoho
společného a prožijí  spolu deset krásných letních dní.  Některé dny této akce obsáhnou 6 hodin
lehké pracovní  terapie,  např.  práce v lese, péče o sazeničky ve stromkové školce,  pastva koní,
úprava naučných stezek či hrabání louky. Napomůžeme tak obnově původních beskydských lesů s
jedlemi a buky. Ostatní čas naplní netradiční sporty, ekohry, psychohry, lanové překážky, tvořivé
aktivity, indiánská sauna, koupání v čistém a studeném potoce, přednášky od ochránců přírody z
občanského sdružení Beskydčan. Spát budeme v tee-pee. Přírodní kuchyně, přírodní koupelna a v
záloze sprcha v domě ekocentra.  Pozor, z těchto míst téměř ulítl mobilní signál, elektřina, dokonce i
čas :o) 
   Akce je fyzicky náročnější, zvláště když se pracuje se na svazích, nebo je vedro, nic pro padavky,
ale normální člověk ho přežije v pohodě a s nadšením vychutná (mnohokrát ověřeno :o)). Fotky z
dřívějších našich akcí najdeš na webu: [  http://orchis.brontosaurus.cz/fotogalerie.html ].

Věk: 16 až 26 let 
Cena: 300 Kč 
Kde: osada Muchovice pod Lysou Horou - CHKO Beskydy (u Ostravice) 
Organizátoři: Šárka, Radka, Pepa, Karel 
Kontakt: Pepa Hladký, Rudíkov 15, 675 05 // letajici.snek[zavináč]seznam.cz // 604995445 
Pořádá: Základní článek Hnutí Brontosaurus Orchis [ orchis.brontosaurus.cz].

Muchovice - ekologickovýchovný areál pod Lysou horou v Moravskoslezských Beskydech, více
informací o alternativním lesním hospodářství, rezervaci Mazácký Grůnik, chovu horských koní,
ochraně přírody, šelem atd. se dozvíte na stránkách sdružení BESKYDČAN
[ http://www.raz-dva.cz/beskydcan ]. 

K dotazníčku - vybereme asi 16 šťastlivců. Základním kriteriem je dosažení počtu 8 kluků a 8
dívek v co nejkratším čase. Dokud máme volná místa, šance že pojedeš je VELMI vysoká. Obratem
ti doručíme, zda s tebou počítáme a výzvu k zaplacení příspěvku 300 Kč.
Pro případ že se najednou přihlásí mnoho zájemců na omezený počet míst, chceme vzít ty kteří
"opravdu chtějí jet“ a mají na to :o)  Tzn. nejlépe lidé, kterým příroda není lhostejná, rádi poznávají
nová místa a nové lidi, nezaleknou se horka, deště a fyzické námahy při práci a ještě si potom rádi
"hrají", tvoří, či něco vymýšlejí... a tak. Dotazníček tedy rychle vyplň a pošli na adresu: 

Pepa Hladký, Rudíkov 15, 675 05, okres Třebíč

a poté ti nejpozději do dvou týdnů potvrdíme, že jsme tě vybrali, nebo případně nevybrali. Pak
teprve zaplatíš účastnický poplatek 300 Kč a přijdou ti podrobné informace k táboru.

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme i na: letajici.snek@seznam.cz , 604 995 445 (Pepa), 
777 648 036 (Radka), nebo na webové debatě na: http://orchis.brontosaurus.cz/ulet

Naviděnou se těší team PsB "Beskydský úlet"


