TÁJÉKOZTATÓ A szeptember 19-I (szombat) TÚRÁRÓL
A tanév 1. túráján a Dobogókő-Pilisszentkereszt útvonalon kirándulunk. Egy kellemes gyalogtúrát
teszünk a Thirring-sétány és Dera szurdok bejárásával. (Áprilistól meghiúsultak a tervezett túrák. az
idén kicsit távolabbra is merészkednénk).
A túra megközelítésére és visszajövet nem tömegközlekedési eszközöket veszünk igénybe, hanem
különbuszt rendeltem. Így sokkal könnyebb, rövidebb, zökkenőmentesebb lesz a közlekedés
(esetlegesen a későbbi túrákon is). A férőhely 30 főre kalkulált, ennek alapján a költség egységesen
2000 forint lesz személyenként. Esetleges fennmaradó helyekre – azonos költség mellett - szülőket
szívesen látunk. Ezt indulás előtti napokban egyeztetném. A gyalogos túra kb. 12-13 km lesz.
Indulás: reggel 8.00 órakor a Szent Imre térről (autóbusz állomás?)
Érkezés: kb. 16.00 órakor a Szent Imre térre
Költség: 2000 forint
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, túracipő, esőkabát(!), enni-innivaló, telefon
(fényképezni). Jelentkezni Lovász Lóránd tanítóbácsinál lehet.
Itt vágd le!
JELENTKEZÉSI LAP leadása szept. 12-e, péntekig. A jelentkezéskor 2000 forintot fizettem.
Gyerek neve:___________________________________________ Oszt.:____________________
Szül. neve:_______________________________________ Tel.: ______________________________
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