ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

KVĚTNOVÁ EXPEDICE 2014
KOLA I NEKOLA
Květnová expedice na Jižní Moravu, tentokrát do Vracova. Výlety pro pěší i pro cyklisty (tentokrát
opravdu kopce nebudou, jen rovina:-)
Termín: 2. - 4. 5. 2014
Místo: Vracov, přímo v místním DDM (www.ddmvracov.cz)
Sraz: 2. 5. 2014 na hlavním nádraží na pátém nástupišti v 8:40 (vlak jede v 9:10), přijďte včas
Návrat: 4. 5. 2014 opět na hlavní nádraží v 16:33
Cena: 500 Kč, pro cyklisty 550 Kč
S sebou: Spacák a pyžamo, přezůvky, oblíbeného plyšáka, dvoje boty na ven, kalhoty na ven,
bundu, pláštěnku, malý batůžek na výlety, něco na pobyt v chatě – tepláky, mikinu, náhradní tričko,
spodní prádlo, hygienu (ručník, mýdlo, kartáček, pastu), oddílové tričko. Cyklisti pak seřízené kolo,
flašku na pití, vhodné oblečení, brýle a helmu. Vše sbalit dětem do batohu.

Cyklovýlet, Břeclav 2012
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
A PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVOU AKCI
Přihlašuji své dítě ......................................................... na akci Květnová expedice 2014 v termínu
2. - 4. května 2014 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: 2. května 2014

.............................
Podpis zákonného zástupce
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