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VÍKENDOVÉ PŘEDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ – VYKOPÁVKY V GÍZE
termín: 8. - 10. 6. 2018
pořádá LDT spolku přátel Ghostbusters.

Vážený archeologu, vážená archeoložko.
Když se celá akademická egyptologická obec domnívala, že náhorní plošina
v Gíze dávno vydala všechna svá tajemství, nesmírně se mýlila.
Před několika měsíci se týmu doktora Zena Leggeho podařilo na úpatí
Cheopsovy pyramidy objevit zcela nový a šokující artefakt!
Zatímco artefakt je přestěhován do rukou vědců, kteří jej podrobují důkladné
analýze, místo nálezu čeká na zahájení dalších vykopávek.
Tímto tě zveme, aby ses k archeologické expedici připojil/připojila!
Odjezd do Gízy je v pátek, 8. června 2018, z pražského Hlavního nádraží, v 16:45.
Tým archeologů se sejde v prostoru před hlavními pokladnami.
Přijď včas, neboť vlak Gíza Express na nikoho nečeká.
Kontakty na vedoucí expedice (pro případ nejasností během odjezdu) jsou následující:
736 747 508, 776 588 178.
Účastnický poplatek činí 600Kč, zahrnuje náklady na cestu a na stravu.
Peníze spolu s bezinfekčností a s kopií kartičky pojištěnce od vás na nádraží převezmou
vedoucí expedice.
S sebou si vezmi:
Oblečení: 2-3 x spodní prádlo, 2-3 x ponožky, 1x teplé ponožky, 2x triko, kalhoty nebo tepláky,
kraťasy, mikinu nebo svetr, pyžamo, pokrývku hlavy, pláštěnku!
Obuv: nepromokavé pevné boty, vhodné na běhání, případně jedny náhradní.
Hygiena: hřeben, zubní kartáček, pasta, ručník.
Další výbava: bezinfekčnost s kopií kartičky pojištěnce (odevzdáš na nádraží spolu
s expedičním poplatkem 600Kč) tužka, papír, spacák.
Vše si zabal do „puťákového“ batohu, se kterým následně pojedeš Gíza Expressem (vlakem).
Od vlaku v Gíze (v Sepekově) do tábora na náhorní plošině nám šerpové batohy odvezou.
Přihlásit se je možné prostřednictvím emailu, a to na adrese veronikabelinova@seznam.cz,
předmět: VÍKENDOVKA.
Do emailu je třeba uvést jméno a příjmení dítěte, adresu a datum narození.
Návrat z expedice je plánován na 10. 6. 2018, v 16:35 (orientačně, dle jízdního řádu), a to opět
na pražském Hlavním nádraží, v prostoru před pokladnami.
Těšíme se!
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