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SETONŮV ZÁVOD
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Určitě už všichni pilně trénujete všechny své tábornické dovednosti, abyste
zabodovali na následující soutěži PTO - Setonově závodě. Letošní ročník se
koná v okolí Soběšic, konkrétně u Jezírka. Máme skvělé dosavadní umístění, tak
musíme ještě zabojovat a dotáhnout to co nejlépe.
Pokud nás budete chtít v cíli podpořit a podívat se na vyhlášení, můžete. Stačí
se jen ozvat manažerovi.
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SOUTĚŽ ZELENÉ LIGY

u Jezírka

deník a tužka, uzlák, KPZ (s navlečenou
jehlou), pláštěnka, šalinkarta, nebo 2
jízdenky (100, 101 na 60 minut)

SRAZ:
v 08:00 zastávka autobusu Horácké
náměstí
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v 18:15 ke klubovně
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