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Kdo: Všichni, kdo rádi hrají ringo a chtějí se potkat s ostatními royalisty 

z celé ČR! Junioři, rangeři, trappeři i (samostatní) greenhorni… 

Místo: Křižanov, rekreační středisko Drak (stejně jako v minulých letech). 

Sraz: V pátek 4. května v 15:45 na Hlavním nádraží u severního vchodu 

do knihkupectví. 

Návrat: V úterý 8. května v 15:55 tamtéž. POZOR! Na pondělí bude 
potřeba uvolnění ze školy, nemáte-li ředitelské volno! 

Přihlášky: Na www.35phrr.cz/prihlasit – do 28. března za sníženou cenu 

(s garancí místa v chatce) nebo do 20. dubna za vyšší cenu (a s rizikem, 

že si budu muset přivézt vlastní stan, nebude-li v chatce již místo). 

Cena: Členové 35. PH řádně přihlášení do 28. 3. platí 1.100 Kč (včetně 

příspěvku na akci), nečlenové či později přihlášení členové 1.300 Kč. 

Účastníci sobotní Biblické stezky platí o 200 Kč méně (pozdější příjezd).  

POZOR! Při odhlášení organizátoři účtují stornopoplatek ve výši 50 Kč při 
předložení lékařského potvrzení o nemoci účastníka, bez potvrzení peníze 
nevrací (stornopoplatek 100%)! 

Platba:  Převodem na účet 2000328646 / 2010, variabilní symbol 08. 

S sebou: Věci dle standardního seznamu vybavení na výpravu (karimatku 

pouze starší kluci – bude jmenovitě zadáno kdo), navíc sportovní boty + 

oblečení na ringo (hraje se za každého počasí!), tričko + baret 35. PH, 

Bibli či NZ; zájemcům doporučujeme Knihu hvězd. 

Věkové kategorie pro ringo: 

Ranger Kids: hráči narození 1.9.2009 a mladší, 3 až 5 hráčů v družstvu. 

Discovery Rangers: hráči narození 1.9.2006 – 31.8.2009, 2 až 5 hráčů. 

Adventure Rangers: hráči narození 1.9.2003 – 31.8.2006, 2 až 4 hráči. 

Expedition Rangers: hráči narození 1.9.2000 – 31.8.2003, 1 až 3 hráči. 

Royal Rangers: bez omezení věku, 1 až 3 hráči v družstvu. 

Ranger Seniors: hráči narození 1.1.1978 a starší, 1 až 3 hráči v družstvu. 

Kdo patří kam viz www.35phrr.cz/ringo2018kategorie. Na složení našich 
družstev se domluvíme, jakmile bude jasný seznam přihlášených.  

Zodpovědný vedoucí (za 35. PH): Michal Jungmann, 602 226 282, 

michal@35phrr.cz. 
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