PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

CYKLOKVĚTŇÁK
5. - 8. 5. 2017

Zase po roce je tu květen a s ním i tradiční cyklovýlet. První cyklovýlet byl do Břeclavi v
roce 2012, to je před pěti lety a už tehdy pětileté holky, některé z nich jsou na této fotce z
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loňska, ujely za víkend 130 km. Uvidíme kolik to bude letos, ale vzhledem k tomu, že
pojedeme zase na jiné místo, kde to nebude taková rovinka, tak se necháme překvapit.
Podle předpovědi by mělo studené jaro s dubnem skončit a mělo by začít jaro květnové,
teplé.
Letos pojedeme na naší (Lužáneckou) základnu do Nekoře, kde se o nás kompletně
postarají, takže se budeme moct plně věnovat kolům a poznávání okolí.
Termín: pátek 5. 5. - pondělí 8. 5. 2017, Místo: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
Sraz: v 16:30 na hlavním nádraží, 5. nástupiště
Návrat: v 15:02 (případně v 17:02) opět na hlavní nádraží
Cena: 950,- Kč (platba ideálně převodem, VS na vyžádání u Žokeje nebo Katky)
Pro koho: pro všechny členy oddílu, kteří ujedou na kole aspoň 30 kilometrů za den
Pro koho taky: Pokud byste měli zájem jet celá rodina, tak mi napište a nějak to zkusíme
domluvit a vymyslet.
S sebou: zkontrolované kolo, helmu, jednu náhradní duši, batůžek na výlet, flašku na pití,
brýle, oblečení na kolo, přezůvky, hygienu, spacáky netřeba,
Batohy doneste do Lužánek, nejlépe do čtvrtka nebo v pátek do 16:00. S sebou na cestu
svačinu, duši a dobré oblečeni. V pátek pojedeme asi 18 km po rovině se závěrečným
kopečkem :-)
Kontakt a přihlašování:

Jan Ondroušek – Žokej, zokej@luzanky.cz, 602 476 796

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Cyklokvětňák v termínu 5. – 8. 5.
2017 a současně prohlašuji, že toto dítě, které je v mé péči, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou
z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právních důsledků,
která by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, a zejména jsem si
vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1
zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.
V Brně dne: 5. 5. 2017
………….............................
Podpis zákonného zástupce
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