
 بسمه تعالی

 من و برف بازی و پدرم

هاست. آدم برفی، گلوله برفی و سرخوردن روی برف که زن و مرد و کودک و تجربه مشترک کودکانه برای همه آدمبازی برف 

هر چه قدر هم که هوا  .اش لذت ببردشود تا کودکانه از زندگیشناسد و این موهبتی است که به آدمی داده میبزرگ نمی

 ...بردباشد هیچ چیز مثل ساختن یک آدم برفی خستگی را از تنت بیرون نمیسرد 

تهران سپیدپوش نشد! ولی بهتر شهر ، هرچند انگار دلمان برای برف تنگ شده بود

و سپیدپوش شدن حاشیه تهران، ما را  !شدن شرایط برای این ویروس منحوس

مصمم کرد، بعد از مدتها باالخره با شما خوبان دست و پایی به برف بزنیم! 

امیدواریم هم بازی خوبی برای هم در فرصت پیش بینی شده باشیم و یک روز شاد 

. حاال دیگه سریعا خودتون رو آماده کنید و بدون هیچ بسازیمو بانشاط رو با هم 

 بپیوندید! خود به جمع دوستان ایبهونه

 : مقصدمون کجاست!؟قدم اول

که البته برای خیلی ها نام  "رندان"زاده داوود به اسم ی امامیه روستای زیبا و خوش آب و هوا در همین حوالی جاده

 آشناست!

 تونند شرکت کنند؟!: چه کسانی میقدم دوم

 همه موارد صحیح است د( پدر محترم       ج( دانش آموز و برادر       ب( دانش آموز و الف( فقط دانش آموز      

 : کی قراره بریم؟مسوقدم 

هم دوباره به مدرسه  13حدودا ساعت کنیم و اگه هوا مناسب باشه از جلوی مدرسه حرکت می بهمن 7پنجشنبه 

 میرسیم. پس ناهاری در کار نیست! دلتون رو صابون نزنید!

 جوری میریم؟: چه چهارمقدم 

 داریم:برای حضور در برنامه دو تا راه 

با هزینه کمتر و راحتی بیشتر خواهند با هم باشیم و اونهایی که می الف( 

با مینی بوسهای پیش بینی شده  صبح 30:7 ... ساعت  در برنامه باشند و 

امکان تردد فقط در اونجا با مینی بوس  ،حرکت میکنیم، با توجه به جاده

 امکان پذیره.و یا وسیله نقلیه شخصی 

 رو پیدا می "روستای رندان"با یک جسجوی ساده توی اینترنت  ب(

 .ماونجا با هم قرار داریصبح  40:8 کنید و ساعت

 



 : چقدر باید هزینه کنیم؟!پنجمقدم 

به ازای هر نفر ها بیایید و برگردید این که البته معلومه! هرچی بیشتر، بهتر! ولی برای هر نفر اگر بخواهید با مینی بوس

از طریق فرم ثبت نام اینترنتی باید پرداخت کنید، اما اگه  هزار تومان 45

 خودتون تشریف میارید هزینه خاصی الزم نیست بپردازید.

 : چه وسایلی الزمه همراهمون باشه؟ششمقدم 

)ترجیحا  کفش مناسب ورزشیهوا که سرده! زمین هم لیز میشه، پس حتما 

و  دستکشو  گردن شالو  کاپشن مناسبو  ورزشی گرم لباس( و کفش کوهنوردی سبکاگه دارید 

لباس اضافه و تنقالت و آب معدنی و آبمیوه و ...  ،باید همراه داشته باشیم، بهتره در کوله پشتی کوچکی مناسب کاله

 باشید.  پذیرایی از خودتونو به فکر  برای حداقل خودتون بیارید!

 ؟چه برنامه ای داریماونجا االن دیگه رسیدیم! : هفتمقدم 

در حاشیه جاده با صفای روستا  دقیقه پیاده روی 40حدود بعد از پیاده شدن از وسایل نقلیه در ابتدای روستا، 

و قراره یه جا مستقر بشیم و ابتدا یک پیست اسکی با هم درست  )مسیر هموار طبیعی است و سختی زیاد ندارد(داریم

چای ، بعد هم سازیممی آدم برفیبعد هم  بیارید بد نیست! زیرانداز هم برای سرسره بازیتیوپ و کنیم! 

 های برفی هم باشید!، راستی مواظب گلولهو شعر و آواز و عکاسی و ... می کنیمبه پا  آتیشی

 چی کار باید بکنیم؟برای ثبت نام : حاال قدم آخر

در صورت قطعی بودن  راه دیگه ای ندارید! به یکی از نشانی های ذیل مراجعه بکنید وفقط االن باید برای ثبت نام 

 مراحل رو نهایی بفرمایید: ،حضورتون

 /PGiW2https://evnd.co :لینک ثبت نام افرادی که از جلوی مدرسه با هم میریم

 https://evnd.co/tJaIL   :آیندلینک افرادی که با ماشین شخصی می 

 : مهم نهایی تذکرات

دهد و این برنامه به پیشنهاد کارگروه انجمن اردو نمی برگزاری فعال مجوزآموزش و پرورش متاسفانه . 1

 گردد.پدران ارجمند برگزار میکامل مسئولیت  با اولیا و مربیان و

های طبیعت گردی بستگی به مساعدبودن شرایط آب و هوایی دارد، لذا در صورت عدم تایید برنامه. 2

، در غیر این صورت برنامه به بهمن، موضوع اطالع رسانی خواهد شد 6چهارشنبه  18هواشناسی تا ساعت 

 قوت خود پابرجاست.

ن که خودتون رو به موقع به برنامه برسونید حتما حواستون باشه، لوازم ضروری رو بررسی کنید تا به . قبل از ای3

 شما خواهد بود. احتمالی های مدرسه پاسخگوی سواالتتلفنمشکل خاصی برنخوریم، در ساعات اداری 

عبرت برای مایه رعایت نکات ایمنی، بهداشتی بسیار حائز اهمیت هست و همگی باید حواسمون باشه تا . 3

 دیگران نشیم!
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