BETLEHEMSKO SVJETLO
ADVENT ZAGREB-ĐAKOVO-OSIJEK
Nedjelja, 16.12.2018.
PROGRAM: dolazak u Zagreb, sudjelovanje u prenošenju Betlehemskog svjetla
hrvatskih izviđača, po želji sudjelovanje na Misi u Crkvi Sv.Marka, obilazak Adventa
u Zagrebu, put prema Đakovu po želji sudjelovanje na misi u Đakovačkoj
katedrali, obilazak adventa u Đakovu, dolazak na Advent u Osijek, podjela 100
lampiona Betlehemskog svjetla našim legama i legicama kao uvod u 100 godina
izviđača GRADA OSIJEKA(1919.-2019.)
VRIJEME: polazak ispred Izviđačkog parka (kod Kožare) u 6 h (doći 15 min ranije)/
povratak u Osijek na Advent (park kod Sokolskog doma) oko 20 h, zadržavamo se
60-tak minuta zatim idemo prema mjestu polaska (Izviđački park)
KAKO: autobusom
GDJE: Zagreb – Đakovo - Osijek
OPREMA: izviđačka marama, košulja, kabanica, odjeća i obuća (topla i ugodna,
primjerena vremenskim uvjetima)
SUDIONICI: svi članovi IK Javor, roditelji, ostali izviđači i prijatelji
HRANA: Svako sebi nosi hranu i piće za cijeli dan
CIJENA: Članovi IK Javor 70 kn / ostali 100 kn
ROK ZA PRIJAVU i UPLATU: 10.12.2018. do 20 h
KONTAKT: Odgovorni voditelj: Blaženka Hap 099-254-41-47

BETLEHEMSKO SVJETLO
ADVENT ZAGREB-ĐAKOVO-OSIJEK
Nedjelja, 16.12.2018.
PROGRAM: dolazak u Zagreb, sudjelovanje u prenošenju Betlehemskog svjetla
hrvatskih izviđača, po želji sudjelovanje na Misi u Crkvi Sv.Marka, obilazak Adventa
u Zagrebu, put prema Đakovu po želji sudjelovanje na misi u Đakovačkoj
katedrali, obilazak adventa u Đakovu, dolazak na Advent u Osijek, podjela 100
lampiona Betlehemskog svjetla našim legama i legicama kao uvod u 100 godina
izviđača GRADA OSIJEKA(1919.-2019.)
VRIJEME: polazak ispred Izviđačkog parka (kod Kožare) u 6 h (doći 15 min ranije) /
povratak u Osijek na Advent (park kod Sokolskog doma) oko 20 h, zadržavamo se
60-tak minuta zatim idemo prema mjestu polaska (Izviđački park)
KAKO: autobusom
GDJE: Zagreb – Đakovo - Osijek
OPREMA: izviđačka marama, košulja, kabanica, odjeća i obuća (topla i ugodna,
primjerena vremenskim uvjetima)
SUDIONICI: svi članovi IK Javor, roditelji, ostali izviđači i prijatelji
HRANA: Svako sebi nosi hranu i piće za cijeli dan
CIJENA: Članovi IK Javor 70 kn / ostali 100 kn
ROK ZA PRIJAVU i UPLATU: 10.12.2018. do 20 h
KONTAKT: Odgovorni voditelj: Blaženka Hap 099-254-41-47

PRIJAVNICA – SUGLASNOST

PRIJAVNICA – SUGLASNOST

BETLEHEMSKO SVJETLO: ZAGREB - ĐAKOVO - OSIJEK
16.12.2018.

BETLEHEMSKO SVJETLO: ZAGREB - ĐAKOVO - OSIJEK
16.12.2018.

IME I PREZIME SUDIONIKA:

IME I PREZIME SUDIONIKA:

ČLAN SAM IK JAVOR _______________ KN / OSTALI __________________ KN

ČLAN SAM IK JAVOR _______________ KN / OSTALI __________________ KN

TELEFON SUDIONIKA
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RODITELJA

Suglasan sam da sudjelujem na izletu. Dozvoljavamo objavu fotografija sa ciljem promidžbe izviđaštva.
Dozvoljavam prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka navedenih na ovom obrascu. Znam da
za osobnu opremu odgovornost snosi vlasnik/ca opreme. Prihvaćamo odluke odgovornih voditelja
organizatora izleta.

Potpis sudionika:

Potpis telefon za roditelja/staratelja (za mlađe od 18 g.):
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