
BUKOVINA  září 2010 
víkend pro rodiny s dětmi 

 
Máte malé děti a chtěli byste si společně užít víkend? 

Přijeďte strávit rodinný víkend 3. – 5. září  
do rekreačního střediska BUKOVINA 

 
Co se bude dít? 
Podle nálady si budete moci vybrat z různých nejen 
sportovních aktivit. Program bude určen všem členům rodiny.  
Každý si najde něco jen pro sebe (tenis, volejbal, fotbal, hry 
pro děti každého věku) a určitě i společně se nudit nebudeme 
(večerní táborák, rodinná hra, výlety, pouť do Křtin). Pro 
větší pohodu bude zajištěné hlídání dětí. 
 
Kdy, kde a za kolik? 
Ubytování a stravování je zajištěno v rekreačním středisku 
BUKOVINA (okr. Blansko) a to od páteční večeře do nedělního 
oběda. Přihlášením si rezervujete pokoj. Potřebujeme znát 
nejen počet účastníků, ale i jejich věk pro zajištění všech 
potřeb (lůžko, přistýlka, strava …) i odpovídajícího programu.  
Cena pro členy Orla od pátku do neděle je 400,-Kč děti 200,-Kč. 

 
Přihlásit se můžete do 20. srpna. 
Bližší informace a přihlášky: Dana Tománková 775 352 328 
tomankova.da@seznam.cz 
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