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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: Ve středu 4. května v 15:45 na Hlavním nádraží u vchodu do knihkupectví. 

Návrat: V neděli 8. května v 16:10 tamtéž (vlak R 96982 Vysočina).  

Upozornění: Nemáte-li ředitelské volno, bude na čtvrtek a pátek potřeba uvolnění 
ze školy! Domluvte se prosím včas doma i ve škole! 

Přihlášky: Na www.35phrr.cz/prihlasit – nejpozději do 13. dubna 23:59:59. 

Cena: Členové 35. PH dotovaná 1.590 Kč (včetně příspěvku na akci), nečlenové a 
pozdě přihlášení členové 1.890 Kč. 
POZOR! Při odhlášení do 24. 4. organizátoři účtují stornopoplatek ve výši 600 Kč, při 
odhlášení pozdějším ve výši 1.200 Kč (bez ohledu na důvod odhlášení!). 

Platba: Nejpozději do konce dubna převodem na účet 2000328646 / 2010, VS 25. 

S sebou: Věci dle www.35phrr.cz/veci (karimatku pouze starší rangeři a junioři – 
bude jmenovitě zadáno kdo, přezůvky netřeba), navíc sportovní boty + oblečení na 
ringo (hraje se za každého počasí!), tričko + baret 35. PH, Bibli či NZ a středeční 
večeři do vlaku; zájemcům pak vřele doporučujeme Knihu hvězd. 

Věkové kategorie pro ringo: 

Ranger Kids: hráči narození 1. 9. 2013 a mladší, 3 až 5 hráčů v družstvu. 

Discovery Rangers: hráči narození 1. 9. 2010 a mladší, 2 až 5 hráčů. 

Adventure Rangers: hráči narození 1. 9. 2007 a mladší, 2 až 4 hráči. 

Expedition Rangers: hráči narození 1. 9. 2004 a mladší, 1 až 3 hráči. 

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

Kdo patří kam viz www.35phrr.cz/ringoturnaj-kategorie. 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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