Vánoční Jarmark na Švýcárně
14. - 16. prosince 2012
EVC Švýcárna (CHKO Moravský kras)    

Milí dobrovolníci!

Jsem moc ráda, že jste se rozhodli pomoci nám se zajištěním Jarmarku! Hlavní část akce se odehraje v sobotu 15. 12. Od 10 do 17 hodin. Níže najdete program celého víkendu, důležitá je už páteční příprava! Přijeďte co nejdřív!
Také přikládám info o dopravě a co s sebou (spacák).
Na viděnou už zítra!
Vlaďka Regerová
720 132 082

Setkáme se…v pátek odpoledne na EVC Švýcárna (www.svycarna.eu). Pokud to nestihneš do pátku večera či noci, informuj nás o tom. Můžeme tě vyzvednout v Adamově na vlakové zastávce Adamov – zastávka autem. V případě komplikací s cestou volej  volej Vlaďce 720 132 082 nebo Zuzce 776 259 594.
Ubytování… pokoje po 2 až 5 lůžkách, společenská místnost, sprchy, WC apod. Spaní na postelích a přistýlkách ve vlastních spacácích. Nabízíme možnost zapůjčení peřin a povlečení za příplatek 60,-Kč/akce – dej nám dopředu vědět, ať můžeme povléct postel.
Strava… v ceně je plná penze od pátečního večera do nedělního oběda.
Sebou si přibal… spacák (pokud si neobjednáš peřinu), teplé oblečení a boty na ven a pohodlné oblečení dovnitř, volné tričko, teplé ponožky a papuče, osobní potřeby, čelovku. Vítány jsou také hudební nástroje libé sluchu, fotoaparát, domácí marmeláda, koláče, perníčky, buchty a další dobroty z domácí kuchyně...
Účastnický poplatek… činí 0,-Kč. Za pomoc při uspořádání Jarmarku jsme rádi. 
Ukončení akce… předpokládáme v neděli do 15.00 hod. Na Švýcárně lze zjistit spoje (internetové připojení je k dispozici). 

Program
Pátek 
dopoledne, večer: příprava areálu – nachystání stanovišť pro řemeslné dílničky

Sobota 
8:30 – 10:00 příprava dílen, zaučení dobrovolníků na stanoviště
10:00 – 17:00 Vánoční Jarmark pro veřejnost 
17:00 – 18:00 úklid stanovišť
18:00 večírková večeře, pohodový program až do noci

Neděle
9:00 – 11:00 úklid areálu
11:00 a dál procházka krasem, oběd a odjezd nebo:
17:00 vánoční koncert v dřevěném kostele v Blansku, jsme zváni jako hosté 
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