ZPRAVODAJ

176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

CHALOUPKY 2014
akce pro rodiny

5.  7. září
Kouzlo neznáma a atmosféra napětí čeká na všechny, kteří jednou vstoupí na
území Zeměplochy. Na území, kde vše je možné a nic se stává skutečností.
Vydejte se s námi na tento neskutečný výlet, kde nám fantastické postavy
připraví dobrodružství, která vám zrychlí tep.
Přichází třetí ročník akce pro rodiče a děti a Vlčata vyráží opět na stejné místo.
Letos nás čekají napínavá dobrodružství ve kterých fantazie hraje hlavní roli.
O čem to je?
Opět pojedeme na základnu Chaloupky (www.chaloupky.cz), opět budeme hrát
hry, běhat po lese, půjdeme na výlet a opět nás čeká nějaká rukodělka co
zvládnou i tatínci :)
Akce je určená především rodičům s dětmi. Pokud chcete poslat dítě samotné
bez rodičů, nebo prarodičů – ozvěte se. Program bude jak společný, tak oddělený.
Kapacita je omezená, proto se prosím hlaste co nejdříve. Mladší sourozenci jsou
vítáni (možno spát ve vlastním pokoji  a ne ve společné ložnici) Vítáme domácí
buchty na sobotní snídani!
Sraz: na místě nejpozději v 18.30 hod na večeři.
Doprava: individuální
Konec: v neděli po odpolední svačině
Cena: 450, korun za účastníka (děti do 3 let zdarma)
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Chaloupky 2014
v termínu 5.  9. září 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: 5. 9. 2014

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

Dále přihlašuji tyto další členy rodiny:
…...............................................................
…...............................................................
…...............................................................
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